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1 Johdanto 

 

Vantaan Nicehearts ry ylläpitää Vantaalla toimivaa Naisresurssikeskus Pihlajaa. Opin-

näytetyöni on osa KULTSI- eli Kulttuurisensitiivisen sosiaalisen tukitoiminnan mallinta-

minen- hanketta. KULTSI- hanke käynnistyi 1.3.2011 Raha-automaattiyhdistyksen tuel-

la ja toimii käytännössä Naisresurssikeskus Pihlajassa. Projektia johtaa Vantaan Nice-

hearts Ry. (Niskala- Sjöholm 2012). KULTSI- hankkeen tavoitteena on kehittää kulttuu-

risensitiivisen sosiaalisen tukitoiminnan malli. Mallin hyödyntäminen toteutuu työmene-

telmänä, joka mahdollistaa dialogin avulla erilaisten ratkaisujen löytämisen ongelmiin.  

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli kuvata haastatteluaineiston avulla Naisresurssikeskus 

Pihlajan maahanmuuttaja-asiakkaiden saamia palveluja, palvelujen vaikutuksia maa-

hanmuuttajien hyvinvoinnin edistämisessä sekä maahanmuuttaja-asiakkaiden koke-

muksia saaduista palveluista. Opinnäytetyöni kuuluu suurempaan kokonaisuuteen, 

johon liittyy lisäksi muiden Pihlajan sidosryhmien haastatteluja. Tavoitteena on hyödyn-

tää haastatteluaineiston tuloksia osana Naisresurssikeskus Pihlajan toiminnan itsearvi-

ointia. Naisresurssikeskus Pihlajan toiminnan tutkiminen ja itsearviointi ovat tärkeitä, 

jotta maahanmuuttajanaisille tarkoitettuja palveluja pystyttäisiin kehittämään ja ne vas-

taisivat asiakkaiden tarpeisiin. 

Pihlajan toimintaa on kehitetty siten, että se vastaisi maahanmuuttajien yksilöllisiä avun 

tarpeita esimerkiksi suomen kielen oppimisessa tai arjen haasteissa selviytymisessä. 

Tätä menetelmää kutsutaan palveluohjaukseksi. Naisresurssikeskus Pihlajan itsearvi-

oinnin tavoitteena on saada selville, miten Pihlajan asiakkaat hyötyvät saaduista palve-

luista ja miten heidän hyvinvointinsa on toiminnasta lisääntynyt.  

Suomessa toimii useita naisresurssikeskuksia, jotka kuuluvat Suomen naisresurssikes-

kusten yhdistykseen. Naisresurssikeskusten yleinen päämäärä on naisten hyvinvoinnin 

ja tasa-arvon edistäminen. Keskeisiä naisresurssikeskusten tehtäviä ovat työllistymisen 

tukitoimet, sukupuolitietoinen aluevaikuttaminen sekä monikulttuuristen naisten osalli-

suuden ja hyvinvoinnin lisääminen. Naisresurssikeskukset toimivat kaikille naisille ns. 

matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina ja keskusten palvelut perustuvat asiakkaiden 

paikallisiin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Vantaan Naisresurssikeskus Pihlajan toiminta 

painottuu naisten työllisyyden edistämiseen, monikulttuuristen palveluiden tarjoami-

seen sekä sosiaaliseen tukitoimintaan. (Haataja- Majamaa- Lilja 2011: 8-16). 
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2 Teoreettinen viitekehys 

2.1 Vantaan Nicehearts ry:n hankkeiden esittely 

 

Vantaan Nicehearts ry:n toiminnan tavoitteena on naisten ja tyttöjen omaehtoisen toi-

minnan tukeminen, samanarvoisuuden edistäminen sekä monikulttuurisen toiminnan 

tuottaminen. Nicehearts ry pyrkii mahdollistamaan aktiivista naistoimintaa, edistämään 

tasa-arvoa sekä vaikuttamaan yhteiskuntaan erilaisilla keinoilla, joista yksi tärkeimmistä 

on yhdessäolo ja ajatusten vaihtaminen. (Sjöholm ym. 2011: 2-29). 

Yksi suuri osa Vantaan Niceheartsin toimintaa ovat toimintaideaa tukevien hankkeiden 

ja projektien toteuttaminen ja suunnittelu (Sjöholm ym. 2011: 2-29.) Tällä hetkellä pro-

jekteja on menossa työni tilannut KULTSI- hanke, jonka tarkoituksena on luoda kulttuu-

risensitiivisen tukitoiminnan malli hyödyntäen Sofie- palvelua. Sofie- palvelu on mene-

telmä- / järjestelmäkokonaisuus, jonka avulla pyritään tunnistamaan, ymmärtämään ja 

osoittamaan toiminnan yhteiskunnallisia kokonaisvaikutuksia. (Niskala- Sjöholm 2012). 

KULTSI- eli kulttuurisensitiivisen tukitoiminnan mallintaminen- projekti käynnistyi vuon-

na 2011 ja toimii käytännössä Naisresurssikeskus Pihlajassa. Pihlaja on monikulttuuri-

nen kohtaamispaikka, jossa toiminta on yhdessäolemista ja yhdessä tekemistä sekä 

tavoitteellista toimintaa ongelmien ratkaisemiseksi. Ongelmat ovat yksilöllisiä ja niihin 

pyritään löytämään luovia käytännön ratkaisuja. Kulttuurisensitiivisen tukitoiminan mal-

lin avulla pyritään rakentamaan vuorovaikutteinen oppimisympäristö, joka toimii yhteis-

työssä asiakkaiden, vapaaehtoisten naisten sekä yksityisen, julkisen ja kolmannen sek-

torin kanssa. KULTSI- projektin tavoitteena on puuttua epäkohtiin ja löytää eri kulttuu-

reista tulleiden naisten avuntarpeiden erityispiirteitä. Näihin epäkohtiin ja avuntarpee-

seen on tarkoitus löytää pysyviä ratkaisuja sekä löytää uusia työmenetelmiä. KULTSI- 

projektin avulla pyritään tarjoamaan yhteiskuntaoppia sekä lisäämään naisten osalli-

suutta edistämällä yhteisöllistä toimintaa. (Vantaan Nicehearts ry 2012, Niskala- Sjö-

holm 2012). KULTSI- projektin toiminta koostuu asiakkaiden kanssa yhdessä vietetystä 

ajasta riippumatta siitä, tulevatko asiakkaat Naisresurssikeskus Pihlajaan oppimaan 

suomen kieltä, lukemaan, harjoittelemaan ATK- taitoja tai muuten vain keskustelemaan 

ja tekemään käsitöitä. Asiakkaat tulevat KULTSI- projektiin mukaan mm. suoraan työ-

voimapoliittisesta Nice- hankkeesta, ystävän kehoittamana tai satunnaisesti ovesta 

sisään tulleina. KULTSI- toimintaa on vuonna 2011 esitelty laajasti mm. messuilla ja 

kulttuuritapahtumissa. Toimintaa on esitelty erilaisille sidosryhmille kuten vapaaehtoisil-

le ja uusille potentiaalisille asiakkaille. (Niskala- Sjöholm 2012). 
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Toinen Vantaan Nicehearts ry:n hanke on työllisyyspoliiittinen Nice- hanke, jonka pää-

tavoitteena on asiakkaiden työllistyminen valmennuksen avulla. Hankkeessa tarjotaan 

päivittäin työtoimintaa ryhmissä ja pyritään aktiivisesti tukemaan asiakkaita vapailla 

työmarkkinoilla, opiskelupaikan hakemisessa tai tuetussa työtoiminnassa. Nice- hank-

keen asiakkaat ovat pääasiassa pitkäaikaistyöttömiä ja suuri osa heistä on maahan-

muuttajia. Nice- hanke tekee tiivistä yhteistyötä Vantaan Te- toimiston kanssa. Asiak-

kaat haastatellaan ja heidän työllistymisen valmiuksia arvioidaan. Asiakkaat voivat 

päästä työharjoittelujaksolle esimerkiksi Vantaan Naisresurssikeskus Pihlajaan, jossa 

työtä tehdään arkipäivisin. Työharjoittelijat tuottavat käsitöitä myyntiin, toimivat keittiö-

apulaisina sekä toimivat mm. tarjoilijoina erilaisissa tilaisuuksissa. (Vantaan Nicehearts 

ry 2012). 

Mahdollistaja- hankkeen tavoitteena oli luoda malli Naisresurssikeskus Pihlajan toimin-

nan tulosten seuraamiseen sosiaalisen tilinpidon kautta. Hankkeessa kehitettiin uusi 

monitoimijamalli, jonka avulla etsitään ja kehitetään uusia palveluratkaisumalleja hyvin-

vointipalvelusektorille. Mahdollistaja- hankkeen tuotoksina syntyi käsikirja maahan-

muuttajien kuntouttavan ja tuetun työllistymisen ohjaukseen. (Vantaan Nicehearts ry 

2012).  

Mahdollistaja- hanke, työvoimapoliittinen Nice- hanke sekä KULTSI- hanke toimivat 

käsi kädessä. Käytännössä Mahdollistaja- hankkeen tuotoksia käytetään apuna kehi-

tettäessä palveluohjausta ja koulutettaessa uusia ohjaajia. Työvoimapoliittiseen Nice- 

hankkeeseen asiakkaat pääsevät mukaan, kun ovat oppineet mm. suomen kieltä tar-

peeksi selviytyäkseen työelämässä ja omaksuneet muita tarvittavia tietotaitoja.  

KULTSI- hanke tukee ja auttaa Naisresurssikeskus Pihlajan asiakkaita pärjäämään 

arjessa ja pyrkii antamaan asiakkaille tarvittavat tietotaidot, jotta he voivat halutessaan 

osallistua esimerkiksi työvoimapoliittiseen Nice- hankkeeseen työn-  tai opiskelupaikan 

hakijana. KULTSI- hankkeeseen maahanmuuttajanaisia otetaan mukaan  silloin, kun 

lain mukaisesta kotouttamispalvelusta ei ole ollut apua tai sitä ei ole saatu. (Niskala- 

Sjöholm 2012, Vantaan Nicehearts ry 2012). 

2.2 Maahanmuuttajat Suomessa ja Vantaalla 

 

Suomi oli pitkään niin kutsuttu maastamuuttomaa (Arvilommi 2005: 8.) Maahanmuutta-

jalla voidaan tarkoittaa henkilöä, joka on äidinkielen, syntymämaan tai kansallisuuden 

perusteella muunmaalainen kuin suomalainen (Väestöliitto 2012.) Tässä työssä maa-

hanmuuttajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on muuttanut Suomeen toisesta maasta 
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muun kuin matkailun tai siihen verrattavissa olevan lyhyen oleskeluajan puitteissa ja 

jolle on myönnetty oleskeluoikeus tai oleskelukortti. 

Maahanmuuttajien määrä on Suomessa kasvanut jatkuvasti. Vuonna 1990 maahan-

muuttajia oli Suomessa noin 20 000, vuonna 2004 jo liki 109 000. Tällä hetkellä Suo-

messa asuu jo noin 185 000 ulkomaan kansalaista. (Arvilommi 2005: 7). Suomeen 

muutti vuonna 2011 29 500 uutta asukasta (Väestöliitto 2012.) Näiden tilastojen valos-

sa voimme todeta, että Suomi on jatkuvasti muuttumassa monikulttuurisemmaksi 

maaksi asua. Monikulttuurisuus on moninainen käsite ja esiintyy erilaisena eri yhteis-

kunnissa. Työministeriö määrittää monikulttuurisuuden yksinkertaisesti eri kulttuurien 

tasa-arvoiseksi rinnakkaiseloksi. (Arvilommi 2005: 5). Viimeisen sadan vuoden aikana 

Suomesta on muuttanut pois liki 300 000 henkilöä enemmän kuin on muuttanut Suo-

meen (Arvilommi 2005: 8.) 

Maahanmuuttajien määrä tilastoissa vaihtelee sen mukaisesti, arvioidaanko määrää 

kielen, kansallisuuden tai syntymämaan perusteella. Tällä hetkellä maahanmuuttajien 

osuus koko väestöstä on noin 3 % ja heistä 65 % asuu Suomen kymmenessä suurim-

massa kaupungissa. Syitä maahanmuutolle ovat mm. perhesyyt, opiskelupaikan saa-

minen/ hakeminen, työ ja paluumuutto. (Väestöliitto 2012). Maahanmuuttajaperheitä on 

monia erilaisia ja tyypillistä "maahanmuuttajaperhettä" on vaikea kuvailla. Suurin osa 

muuttaa Suomeen jonkinlaisen perhesiteen vuoksi (60–65 %), joten maahanmuuttaja 

ei tarkoita samaa kuin pakolainen. (Säävälä 2011: 12). Kuitenkin yksi yhteinen piirre 

maahanmuuttajilla selkeästi on: he ovat muuttaneet erilaisten syiden takia pois koti-

maastaan ja kokeneet muuton myötä suuren elämänmuutoksen. (Arvilommi 2005:12).  

Ulkomaalaistaustaisella tarkoitetaan useinmiten henkilöä, joka on syntynyt muualla 

kuin Suomessa ja hänellä on toisen maan kansalaisuus, vaikka hän asuisikin Suomes-

sa. Ulkomaalaistaustaisella voidaan tarkoittaa myös henkilöä, joka puhuu äidinkiele-

nään toista kieltä. Vantaan väestöstä vuonna 2011 noin 10 % oli muun kuin suomen- 

tai ruotsinkielisiä. Yleisimpiä äidinkieliä suomen, ruotsin ja saamen kielen jälkeen ovat 

venäjä (22,9 %), viro (15,5 %) ja somali (8,4 %). Ulkomaalaistaustainen voi olla myös 

Suomessa syntynyt henkilö, jonka vanhemmat ovat olleet maahanmuuttajia. Vantaalla 

ulkomaalaistaustaisia asui vuonna 2011 19 722, joka on 9,9 % koko Vantaan väestös-

tä. Ulkomaalaistaustaisten ikäjakauma on Vantaalla hieman erilainen kuin koko väes-

tön. Ulkomaalaistaustaisista 59 % on 16- 44- vuotiaita, kun taas koko väestöä tarkas-

tellessa 41% väestöstä on iältään 16- 44- vuotiaita. Vantaan väestöstä suurempi osa 

on naisia, tosin ero miehiin verrattuna on vain muutaman prosenttiyksikön verran tai 

vähemmän. Vuonna 2011 naisia oli Vantaan väestöstä 51 %.  
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Ulkomaalaistaustaisista Vantaalla kolme viidesosaa on Euroopasta lähtöisin, joka nel-

jäs Aasiasta ja joka kymmenes Afrikasta. Vuonna 2010 390:lle ulkomaalaistaustaiselle 

myönnettiin Suomen kansalaisuus ja heistä 39% oli venäläisiä, 7% somaleja ja 6% 

virolaisia. (Vantaan väestö 2011). 

2.2.1 Maahanmuuttajanainen Suomessa 

 

Suomessa huomio maahanmuuttajanaisten elinoloihin kiinnittyi ensimmäistä kertaa 

vasta 1990- luvulla ja edelleenkin tutkimusta tehdään vain koskien suurimpia etnisiä 

ryhmiä (Kuosmanen 2009: 12.) Suomessa valtaväestölle ydinperhe- ja yksilökeskeinen 

ajattelutapa ovat itsestään selviä asioita. Maahanmuuttajien oma kulttuuri ja siihen liit-

tyvät tavat saattavat suomalaisesta tuntua oudoilta. Etenkin kollektiivinen ja velvoi-

tesuuntautunut ajattelutapa ovat suomalaiselle valtaväestölle vaikea ymmärtää. Velvoi-

tesuuntautuneen ajattelutavan mukaisesti yksilöstä tulee vaikutusvaltainen suvun jäsen 

vasta, kun hän on tarpeeksi kauan ollut kuuliainen nuori ja opetellut suvun vanhempien 

mallin. Suomessa on yleistäen vallalla oikeussuuntautunut ajattelumalli, jonka mukaan 

kaikille ihmisille kuuluvat samat oikeudet eikä niitä tarvitse erikseen ansaita. Tästä lie-

nee maahanmuuttajien ihmetys täkäläisten nuorten erilaiseen tapaan olla tekemisissä 

vanhempien tai naisten seurassa. (Säävälä 2011: 32). 

Maahanmuuttajanaisten syyt muutolle sekä elämä uudessa maassa ovat usein hyvin-

kin erilaisia verrattuna miehiin. Perheissä on usein erilaiset sukupuoliroolit, esimerkiksi 

miehet ovat yleensä naisia aktiivisempia yhteiskunnallisesti. Noin puolet Suomeen 

muuttavista henkilöistä on naisia ja suuri osa heistä nuoria. (Kuosmanen 2009: 1).  

Perheen sisäisiin rooleihin liittyy monesti myös uskonto. Esimerkiksi islamin uskossa 

mies perheen päänä on kirjattu pyhään kirjaan eli Koraaniin. (Kuosmanen 2009: 8). 

Maahanmuuttajanaiset, etenkin nuoret tasapainoilevat elämässään arjen eri tilanteiden, 

odotusten ja ristiriitojen keskellä. Monet maahanmuuttajanaiset ovat alemmassa arvos-

sa kotitöiden, opiskelun ja työn suhteen miehiin verrattuna ja usein jäävät myös kanta-

väestön varjoon. Nuoret maahanmuuttajanaiset ovat usein myös erilaisessa asemassa 

oman kulttuurinsa vanhempiin naisiin verrattuna. Nuoret maahanmuuttajanaiset ovatkin 

vaarassa jäädä kolmen eri tahon kautta alempaan asemaan ja ovat täten suuressa 

tuen tarpeessa. (Kuosmanen 2009: 11). 

Joissain kulttuureissa on luonnollista se, että naisen liikkumista kodin ulkopuolella sää-

dellään. Tämä vaikeuttaa näiden naisten kohdalla sopeutumista ja kotoutumista suo-

malaiseen yhteiskuntaan. Kuitenkin tulee muistaa, että naisten kodin ulkopuolisen elä-
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män rajoittaminen on usein tarkoitettu naisten suojelemiseksi. (Säävälä 2011: 31- 34). 

Suomalainen kulttuuri saattaa tarjota naiselle mahdollisuuden vapaampiin sukupuoli-

rooleihin esimerkiksi pukeutumisen myötä. (Kuosmanen 2009: 11- 13). Toisin kuin mo-

nessa muussa maassa, jossa naisen luonnollinen paikka on kotona, Suomessa maa-

hanmuuttajanaisia rohkaistaan omaan elämään työn sekä opiskelun avulla. (Kuosma-

nen 2009: 6). Ongelmaksi tämä muodostuu silloin, kun suomalaisen kulttuurin tavat 

ovat ristiriidassa sen kulttuurin kanssa, josta tänne on muutettu. Eri kulttuurien kohtaa-

minen ja tasapainon löytyminen  ovat naisille haasteellisia ja tuen tarve on tässä asias-

sa suuri, vaikka täytyykin ottaa huomioon, että uskonnon ja kulttuurin vaikutus yksittäi-

seen nuoreen naiseen on aina henkilökohtainen. (Kuosmanen 2009: 11- 13 ). Aina ei 

ole tarpeen olettaa, että maahanmuuttajaperheen ongelmat johtuisivat maahanmuutos-

ta tai kulttuurisesta erilaisuudesta. Monet ongelmat maahanmuuttajaperheissä ovat 

samoja, kuin suomalaisen valtaväestön perheongelmat. (Säävälä 2011: 73). 

Naisen osa maahanmuuttajana ei aina ole kovin yksinkertainen. Suurin osa Suomeen 

maahanmuuttaneista naisista ovat Venäjällä tai entisessä Neuvostoliitossa syntyneet 

naiset. Heistä iso osa on naimisissa suomalaisen miehen kanssa. Monella maahan-

muuttajanaisella on ympärillä perhettä ja ystäviä, mutta monella vastassa on eri kieltä 

puhuva kielteinen ympäristö ja hyvinkin erilainen rooli perheessään, kuin mihin suoma-

laiset ovat tottuneet. (Säävälä 2011: 18). Ulkomailla syntyneen ja Suomessa syntyneen 

puolison väliset liitot päättyvät eroon noin kolme kertaa niin usein kuin kahden Suo-

messa syntyneen väliset liitot. (Säävälä 2011: 19). Yksinhuoltajuus maahanmuuttaja-

perheissä on myös jossain määrin yleisempää, kuin suomalaisessa valtaväestössä. 

Vuonna 2008 kaikista somalinkielisistä lapsiperheistä 45 % oli perheitä, joissa yksin-

huoltaja oli äiti. Vironkielisistä perheistä vastaava luku oli vuonna 2008 29 %, kun taas 

suomalaisia yksinhuoltajaperheitä oli 17 % kaikista lapsiperheistä. (Säävälä 2011: 55). 

Myös Naisresurssikeskus Pihlajassa monet asiakkaista ovat eronneita naisia ja usein 

myös yksinhuoltajia. Kaikenkaikkiaan on tutkimusten valossa todettava, että yhteiskun-

nan kansainvälistyessä naisille suunnattujen ja monikulttuuristen palveluiden tarve li-

sääntyy. (Haataja- Majamaa- Lilja 2011: 2-29). 

2.2.2 Kotoutuminen 

 

Vuonna 1999 Suomessa astui voimaan laki turvapaikan hakijoiden vastaanotosta sekä 

maahanmuuttajien kotoutumisesta. Viimeisin muutos tähän lakiin on tehty vuonna 

2011. (Markkanen- Tammisto 2005: 8, Finlex 2012). Kotoutumisesta säädetyn lain mu-

kaisesti maahanmuuttajalla tulee olla oikeus osallistua suomalaisen yhteiskunnan toi-
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mintaan. Lain mukaisesti tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaiku-

tusta tulee pyrkiä edistämään. Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma tulee laatia en-

simmäisten kolmen vuoden aikana oleskeluluvan tai -kortin myöntämisestä ja se tulisi 

tehdä vähintään vuoden ajaksi. Oikeus kotoutumissuunnitelmaan on kolme vuotta en-

simmäisen suunnitelman teosta. Kotoutumissuunnitelman tekoon osallistuvat kunta 

sekä työ- ja elinkeinotoimisto yhdessä maahanmuuttajan kanssa. Vantaalla kotoutu-

missuunnitelman tekee työvoimatoimisto yhdessä asiakkaan kanssa. (Finlex 2012). 

Kotoutuminen tarkoittaa maahanmuuttajan sekä yhteiskunnan vuorovaikutteista kehi-

tystä. Kotoutumisen tarkoituksena on antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työ-

elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja kuten suomen kielen opetusta. Tietoa annetaan 

suomalaisesta yhteiskunnasta, oikeuksista ja velvollisuuksista sekä suomalaisista pal-

veluista. Tavoitteena on maahanmuuttajan kotoutuminen siten, että hän samalla pystyy 

säilyttämään oman kulttuurinsa ja kielensä. Kotoutumissuunnitelma laaditaan jokaiselle 

maahanmuuttajalle yksilöllisesti. Suomen kielen taito on keskeisessä osassa kotoutta-

mista sekä myös Suomen kansalaisuuden saaminen. (Maahanmuuttovirasto 2012).  

2.2.3 Naisresurssikeskus Pihlajan asiakkaat 

 

Naisresurssikeskus Pihlajan asiakkaat ovat maahanmuuttajanaisia, jotka ovat eri syistä 

hakeutuneet tai ohjattu Pihlajan asiakkaiksi. Asiakkaista suuri osa on aikuisia naisia, 

jotka ovat useita vuosia viettäneet kotiäidin elämää ja olleet pois työelämästä. Perintei-

nen työllistämiseen tarkoitettu kotoutumisohjelma ei heidän kohdallaan ole ollut tarkoi-

tuksenmukainen tukipalvelu. Ennen 2011 vuoden lakiuudistusta (Finlex 2012), oli ko-

toutumissuunnitelma sitoutettu maahanmuuttajan työllistymiseen. Useat Pihlajan asi-

akkaista eivät ole kotoutumispalvelusta hyötyneet, koska ovat olleet kokopäiväisesti 

kotiäiteinä ja näin ollen jääneet vaille esimerkiksi kotoutumissuunnitelman mukaista 

suomen kielen opetusta. Tärkeää kotoutumisessa olisikin, että myös maahanmuuttaja-

naiset, jotka ovat esimerkiksi kotiäiteinä saisivat tukea ja opetusta suomen kielen pu-

humiseen ja kirjoitus- ja lukutaidon oppimiseen, tietoa yhteiskunnasta, johon ovat muut-

taneet sekä mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen kodin ulkopuolellakin. Täl-

löin he saisivat tukea omassa elämäntilanteessa ja heidän opiskelu sekä työllistyminen 

olisi mahdollista myöhemmässä vaiheessa. (Sakilayan- Latvala 2011: 5-9). 
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3 Naisresurssikeskus Pihlajan toiminta maahanmuuttajien hyvinvoinnin edistä-
misessä 

 

Naisresurssikeskus Pihlajan toiminnan periaatteita ovat tasa-arvoisuus, suvaitsevai-

suus, yhteistyö, luovuus ratkaisujen löytämiseen, joustavuus sekä ekologisuus. Toimin-

ta on tavoitteellista palveluohjausta ja naisia kannustetaan ottamaan omat voimavaran-

sa käyttöön. Toiminnan tavoitteena on löytää luovia ratkaisuja asiakkaiden ongelmiin 

yhdessä keskustellen. Vantaan Naisresurssikeskus Pihlaja on rakennettu toiminnalli-

seksi oppimisympäristöksi, jossa oppia ja ohjausta annetaan asiakkaan tarpeiden mu-

kaan. (Haataja- Majamaa- Lilja 2011: 3-6) 

Naisresurssikeskus Pihlajassa hyödynnetään Hub- mallia. Hub tarkoittaa yhteisöllistä 

työtilaa ja toimijoiden verkostoitumispaikkaa. Hub- mallin tavoitteena on aktivoida ih-

misten omaehtoista sekä oma-aloitteista toimintaa ja mahdollistaa konkreettinen ver-

kottuminen. Hub- malli vaatii toimiakseen tilan, jossa ihmiset voivat olla sosiaalisessa 

kanssakäymisessä sekä vastuullisen vetäjän. Vastuuvetäjän tehtävänä on tunnistaa 

asiakkaiden tarpeita ja tarjota palvelua näissä asioissa. Tarkoituksena on tiedon ja op-

pien jakaminen vastavuoroisesti sekä hyvinvoinnin edistäminen yhdessä. (Haataja- 

Majamaa- Lilja 2011: 10- 18). 

3.1 Sosiaalinen kanssakäyminen 

 

Naisresurssikeskus Pihlaja on naisten ja tyttöjen monikulttuurinen kohtaamispaikka, 

joka auki arkipäivisin.  Pihlajassa toimii lounaskahvila sekä catering- palvelu, joiden 

tuotolla rahoitetaan Pihlajan toimintaa. Myös Kädentaitomyymälän sekä korjaus- ja 

ompelupalvelulla saadut tuotot käytetään Pihlajan kustannuksiin. Kädentaitomyymälän 

tuotteet valmistetaan yhdessä Pihlajan asiakkaiden kanssa keskustellen samalla mieltä 

askarruttavista asioista ja oppien käsitöitä ja kieltä. Kädentaitomyymälän tuotteita teh-

dään myös osana työharjoittelua, joka kuuluu työvoimapoliittiseen Nice- hankkeeseen. 

(Niskala- Sjöholm 2012: 5-8, Vantaan Nicehearts ry 2012). 

Vantaan Nicehearts ry on pitänyt tyttöjen avoimia ovia jo vuodesta 2001. Tyttötila on 

paikka, jossa nuoret naiset ja yli 10-vuotiaat tytöt saavat tavata toisiaan turvallisessa 

paikassa. Tyttötilassa on yksi tai useampi ohjaaja ja toiminta muokkautuu paljon tyttö-

jen toiveiden mukaisesti. Tyttötilassa pidetään mm. teema- iltoja, pelataan pelejä tai 

vain keskustellaan yhdessä. Tällä hetkellä tyttötoimintaa ei ole rahoitusongelmien 

vuoksi, mutta toiminta on tarkoitus aloittaa uudelleen syksyllä 2012. 



14 
 
Naisresurssikeskus Pihlajan tiloissa järjestetään erilaisia tapahtumia, kursseja ja koulu-

tuksia, joista tiedotetaan erikseen Pihlajan Internet-sivustolla. Pihlajassa oppia saavat 

niin työntekijät kuin asiakkaatkin. Työntekijöille sekä vapaaehtoisille järjestetään ope-

tusta ohjaamisesta monikulttuuristen naisten hyvinvoinnin edistämisessä. Naisresurssi-

keskus Pihlajan yksi osa toiminnasta on tarjota erityisosaamista maahanmuuttajanais-

ten tuetusta työllistymisestä ja sosiaalisesta tukemisesta naisiin liittyvissä erityiskysy-

myksissä. Tätä varten on laadittu käsikirja, jossa käsitellään maahanmuuttajien kun-

touttavaa ja tuetun työllistämisen ohjausta. Käsikirja toteutettiin Mahdollistaja- hank-

keella. (Vantaan Nicehearts ry 2012). Lisäksi opetusta saavat Pihlajan asiakkaat 

muunmuassa suomen kielen opetuksen ja terveystiedon merkeissä. Lukemista harjoi-

tellaan kerran viikossa ohjatusti ja Pihlajassa käy luennoimassa eri alojen asiantuntijoi-

ta mm. Suomen neuvolatoiminnasta, Suomen historiasta ja suomalaisen oikeuksista 

sekä velvollisuuksista. ATK- opetuksen tarkoituksena on opettaa naisia käyttämään 

erilaisia arjessa tarvittavia ATK- taitoja kuten verkkopankkia, sähköpostia sekä koulun 

ja kodin yhteistyösivusto Wilmaa. (Niskala- Sjöholm 2012: 4). Pihlajan toimintaan kuu-

luvat myös erilaiset tapahtumat ja retket, joissa viihdytään yhdessä ja samalla jaetaan 

tietoa monikulttuurisen naisen elämän erityispiirteistä. Tällä hetkellä Pihlajan tiloissa on 

esillä valokuvanäyttely, joka kertoo 1980- luvun Beirutista ja Shatillan pakolaisleirillä 

elämisestä. (Vantaan Nicehearts ry 2012) 

3.2 Palveluohjaus ja kulttuurisensitiivisyys 

 

Palveluohjaus on asiakaslähtöinen toimintatapa, jonka tavoitteena on löytää asiakkaan 

yksilölliset tarpeet ja niihin ratkaisuja. Tarkoituksena on olemassa olevien resurssien 

avulla tukea ja auttaa asiakasta hänen tarpeistaan nähden ja siirtyä pois instituutio- ja 

tarjontakeskeisistä palveluista. (Sosiaaliportti 2012). Palveluohjauksessa keskeistä on 

se, että jokaiselle maahanmuuttaja-asiakkaalle sovitaan ohjaaja, joka vastaa prosessin 

etenemisestä suunnitellusti. Ohjaajan tehtävänä on myös päivittää ja tarkistaa suunni-

telmaa aika ajoin. (Dibbets- Heikkinen- Hirvonen- Hänninen- Sjöholm 2011: 17). Palve-

luohjaus perustuu asiakkaan ja ohjaajan vähitellen rakentuvaan luottamukselliseen 

suhteeseen, jonka avulla pyritään löytämään asiakkaalle arjessa toimivia palveluja, 

joita hän henkilökohtaisesti tarvitsee. Palvelut muokkautuvat sen mukaan, minkälaisia 

voimavaroja asiakkaalla on käytössään ja minkälaisia tavoitteita hänellä omassa elä-

mässään on. Tarjottaviin palveluihin vaikuttavat myös asiakkaan halu sitoutua tiettyihin 

palveluihin ja palveluohjauksessa pyritään vaikuttamaan asiakkaan elämässä vaikutta-

viin rakenteisiin, ei muuttamaan asiakasta. (Suominen 2012). Jotta ohjaaja kykenee 
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vastaamaan hänelle asetettuihin vaatimuksiin, tulee hänen hallita ohjaustyö sekä olla 

selvillä asiakkaan työllistymiseen liittyvistä jatkopoluista (Dibbets ym. 20011: 23). 

”Suhteen kautta muodostuvan tiedon avulla vahvistaa asiakkaan itsenäistä elämää” 
Palveluohjauksen määritys (Suominen 2011.) 

Kulttuurisensitiivisyys eli kulttuurinen herkkyys on ihmisen kykyä aistia, havaita ja kun-

nioittaa ihmisten erilaisuutta (Kuosmanen 2009: 61-62.) Kaikki kulttuurit eroavat toisis-

taan siinä, miten ne rakentavat ja ylläpitävät maailmankuvaa. Kulttuurisensitiivisyyden 

kehittyminen käy monen vaiheen kautta ja yleensä ensimmäiset ihmisen reaktiot erilai-

suutta kohtaan ovat kieltäminen, puolustautuminen ja vähättely. Kulttuurisensitiivisyy-

den kehittyminen vaati tietoista opiskelua ja asenteen muutosta, jonka mukaisesti eri-

laisuus ensin hyväksytään, siihen sopeudutaan ja viimeiseksi integroidutaan. Henkilö-

kohtaiset kokemukset muokkaavat kulttuurisensitiivisyyden kehittymistä ja saattavat 

joskus myös aiheuttaa sen, että kehittymistä ei tapahdu tai siinä mennään "taakse-

päin". (Kivinen 2005: 11-14). Myös yleisluonteinen eettinen pohdinta auttaa erilaisten 

tilanteiden ennakoimisessa ja ristiriitaisten tilanteiden ammattimaisessa hallinnassa 

(Kuosmanen 2009: 61-62.) 

4 Opinnäytetyön tarkoitus 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli kuvata haastatteluaineiston avulla Naisresurssikeskus 

Pihlajan maahanmuuttaja-asiakkaiden saamia palveluja, palvelujen vaikutuksia maa-

hanmuuttajien hyvinvoinnin edistämisessä sekä maahanmuuttaja-asiakkaiden koke-

muksia saaduista palveluista.  

Tutkimuskysymykset 

1. Mitä palveluja maahanmuuttajat ovat Naisresurssikeskus Pihlajasta saaneet? 

2. Minkälaisina asiakkaat ovat Naisresurssikeskus Pihlajasta saadut palvelut koke-

neet? 

3. Miten Naisresurssikeskus Pihlajan asiakkaiden hyvinvointi on lisääntynyt? 
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5 Opinnäytetyön aineiston keruu ja analysointi 

 

5.1 Haastateltavien valinta 

 

Haastateltavat valittiin Naisresurssikeskus Pihlajan henkilökunnan toimesta. Valintaan 

vaikutti asiakkaan tavoitettavuus sekä osaltaan asiakkaan kielitaito. Tavoitteena oli 

saada haastattelun avulla mahdollisimman paljon tietoa ja tarvittaessa hyödynnettiin 

tulkin palveluja. Haastatteluun osallistui yhteensä 39 Pihlajan nykyistä tai entistä asia-

kasta. 

5.2 Aineistonkeruumenetelmä 

 

Haastattelulomake (LIITE 1) sisälsi avoimia kysymyksiä (4) sekä strukturoituja kysy-

myksiä (32), joissa vastausvaihtoehdot oli rajattu. Tämänkaltainen haastattelu on ns. 

lomakehaastattelu. Lomakehaastattelun avulla kerätyn aineiston etuja on se, että ai-

neisto on helposti kvantifioitavissa ja sen avulla voidaan testata jo olemassa olevia 

hypoteeseja. Lomakehaastattelua käytetään harvemmin laadullisessa tutkimuksessa, 

mutta sen tulokset voidaan kuitenkin esitellä vastausten perusteella laadullisissa kate-

gorioissa. (Tuomi- Sarajärvi 2009: 74).  

5.3 Haastattelujen toteuttaminen 

 

Opinnäytetyön aineisto kerättiin haastattelemalla Naisresurssikeskus Pihlajan asiakkai-

ta. Haastattelun toteutti kaksi haastattelijaa, joista toinen kävi lomaketta läpi yhdessä 

haastateltavan kanssa ja toinen kirjasi tulokset samanaikaisesti muistiin. Haastattelijat 

olivat Pihlajan työntekijöitä eli tuttuja haastateltaville. Tähän menetelmään päädyttiin, 

koska kysymykset koskivat henkilökohtaisia asioita ja tietoa haluttiin saada asioista 

täsmälleen sellaisina kuin ne ovat. Osa haastatteluista toteutettiin sähköpostin välityk-

sellä silloin, kun haastateltavan kielitaito oli riittävän hyvä. Haastattelutilanteissa käytet-

tiin suomea silloin, kun se oli mahdollista. Suomen kielen lisäksi apuna käytettiin eng-

lantia tai asiakkaan omaa kieltä tulkin avulla. 

Haastattelupaikaksi valittiin Naisresurssikeskus Pihlajan tilat, jotta haastattelu voitaisiin 

toteuttaa maahanmuuttaja-asiakkaalle tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Näin me-

nettelemällä toivottiin, että tietoa saadaan kerättyä mahdollisimman paljon ja luotetta-

vasti. Haastattelujen tulokset pidettiin anonyymeina.  
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5.4 Aineiston analyysi 

 

Haastatteluaineiston avoimet kysymykset analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Aineisto 

analysoitiin deduktiivisella menetelmällä eli aineistoa pyrittiin kuvaamaan yleisestä yk-

sittäiseen. Haastatteluaineiston analyysia ohjasivat tutkimuskysymykset sekä teoreetti-

nen viitekehys. Lomakkeessa olleet strukturoidut kysymykset esitettiin prosentteina ja 

taulukkomuodossa. 

Sisällönanalyysi on perinteinen analyysimenetelmä laadullisessa tutkimuksessa. Sen 

avulla on mahdollista analysoida erilaisia aineistoja ja samalla kuvata niitä. Sisällön-

analyysin tavoitteena on jonkin ilmiön laaja, mutta tiivis esittely, jonka tuloksena syntyy 

esimerkiksi käsitekarttoja tai käsiteluokituksia. Laadullisen sisällönanalyysin vahvuute-

na voidaan pitää sitä, että tuloksina saadaan yksinkertaistettuja aineiston kuvauksia, 

joilla voidaan havainnollistaa merkityksiä, seurauksia ja sisältöjä. (Kankkunen- Vehvi-

läinen- Julkunen 2009: 135). 

Deduktiivisessä päättelyssä tutkija käyttää apuna yleensä analyysikehikkoa tai loma-

ketta, joka on muokattu aikaisemman tiedon tai tutkimuksen tarkoitusten suuntaisesti 

(Kankkunen- Vehviläinen- Julkunen 2009: 136.) Tässä opinnäytetyössä haastatteluai-

neisto analysoitiin haastattelulomakkeen mukaisesti hyödyntäen lomakkeen otsikointia 

ja kysymysten jaottelua.  Deduktiivisen päättelyn lahtökohtana voi olla myös tutkijan 

ennakkokäsitys analyysin kohteesta (Kankkunen- Vehviläinen- Julkunen 2009: 136). 

Tässä työssä ennakkokäsitystä tutkittavasta ilmiöstä muodosti teoreettinen viitekehys, 

joka kulki mukana koko analyysivaiheen ajan. Deduktiivisessa sisällönanalyysissa ai-

neistosta voidaan poimia aluksi joko alaluokkia tai yläluokkia kuvaavia ilmiöitä (Tuomi- 

Sarajärvi 2009: 114). Tässä työssä analyysin edetessä haastatteluaineistoa ryhmiteltiin 

tutkimuskysymysten sekä teoreettisen viitekehyksen ohjaamana ja tulokset jaoteltiin 

tutkimuskysymysten osoittamiin kategorioihin. Näin ollen itse tutkimuskysymykset 

muodostuivat analyysin yläkategorioiksi. Yläkategoriat toimivat tulosten esittelyssä ot-

sikkoina ja alakategoriat alaotsikkoina. Alakategorioita muodostui vain niistä haastatte-

lun tuloksista, jotka olivat jaoteltavissa teoreettisen viitekehyksen mukaisesti.  

Laadullista eli kvalitatiivista aineiston analyysia voidaan kritisoida siitä, että analyysi 

huolimattomasti tehtynä saattaa olla epäselvä ja tulosten muodostumisesta ei aina ole 

varmuutta. Laadullista sisällönanalyysia voidaan kritisoida myös siitä, että tuloksia ei 

voida hyödyntää tilastollisissa analyyseissa. (Kankkunen- Vehviläinen- Julkunen 2009: 

134). Näitä kritisoinnin kohteita on tässä opinnäytetyössä pyritty välttämään esittele-
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mällä tulokset erillisinä Pohdinta- kappaleessa Tulosten merkitys-osiossa sekä havain-

nollistamalla tuloksia kuvioin. Kaikkien muiden haastattelun kysymysten, paitsi avoimi-

en kysymysten tulokset on esitelty kuvioin sekä prosentein liitteissä. Myös avoimien 

kysymysten vastaukset on esitelty kokonaisuudessaan liitteissä (LIITE 6). 

Aineiston suljetut kysymykset, joita oli 32 kpl analysoitiin prosentteina ja frekvensseinä. 

Määrällinen aineiston analyysi toimii laadullisen analyysin tukena ja tavoitteena on ha-

vainnollistaa tuloksia monipuolisemmin ja selkeyttää tuloksia diagrammien avulla. 

(Vilkka 2007: 111).  

6 Opinnäytetyön tulokset 

 

6.1 Yhteenveto Naisresurssikeskus Pihlajan asiakkaiden haastatteluun vastanneista 

 

Haastatteluun vastasi yhteensä 39 Naisresurssikeskus Pihlajan asiakasta. Vastanneis-

ta suurin osa (51%) oli iältään 31-50- vuotiaita (LIITE 2, A). Suomessa oli asunut 28% 

vastanneista yli 15 vuotta (LIITE 2, G). Pihlajan asiakkaaksi oli tultu pääosin (59%) Te-

toimiston kautta (LIITE 2, H) ja 56% eli suurin osa olivat haastatteluhetkellä Pihlajan 

asiakkaita (LIITE 2, I). Keskimäärin asiakkuus Pihlajassa oli kestänyt 9,1kk, vaihteluvä-

lillä 1kk- 9 vuotta (LIITE 2, J). 51% vastanneista oli naimisissa ja yhteensä 38% eron-

neita naisia tai leskiä. Naimattomia naisia vastanneista oli 10%. (LIITE 2, B). Kuudella 

asiakkaalla ei ollut lapsia ja neljällä asiakkaalla lapsia oli kuusi. Muilla 29:llä naisella oli 

1-5 lasta. (LIITE 2, C).   

Suurin osa vastanneista (36 %) oli käynyt peruskoulun, mutta jopa 23 %:lla ei ollut kou-

lutusta lainkaan. (LIITE 2, D). Haastattelusta ei käy ilmi, missä koulutus on suoritettu. 

Suomenkielen kurssin oli käynyt 90 % naisista (LIITE 2, E). Työssä kotimaassa oli ollut 

54 % asiakkaista ja työssä Suomessa myöskin 54% vastanneista. 82 % oli ollut työhar-

joittelussa ja 5 %:lla ei ollut lainkaan työkokemusta. (LIITE 2, F). 72 % ei ollut osallistu-

nut minkäänlaiseen toimintaan ja muut 28 % kertoivat osallistuneensa esimerkiksi kato-

lisen seurakunnan toimintaan tai jonkinlaiseen liikuntaharrastukseen kuten tanssiin tai 

kuntosalilla käymiseen (LIITE 2, K). 
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6.2 Mitä palveluja maahanmuuttajat ovat Naisresurssikeskus Pihlajasta saaneet? 

 

Yksi Naisresurssikeskuksen suurista eduista asiakkaille on päivittäinen suomen kielen 

kuuleminen ja sillä asioiminen. Opetusta suomen kielessä oli saanut kaikki haastatte-

luun vastanneista. Suurin osa (79 %) oli saanut opetusta puhumisessa, lukemisessa 

sekä kirjoittamisessa. (LIITE 3, A).  

Asiakkaan vastaus kysymykseen: Mitä olet oppinut? (LIITE 6, A) 

"Suomen kieltä oppinut paljon, minkälainen eläminen Suomessa on, nyt tietää." 

Pihlajassa ohjausta tietotekniikassa oli saanut 31 % (LIITE 3, B). Esimerkiksi verkko-

pankin käytössä ohjausta oli saanut 23 % vastanneista (LIITE 3, C). Suomalaiseen 

työkulttuuriin ja kansalaistaitoihin liittyen ohjausta kertoi saaneensa yhteensä 57 % 

asiakkaista (LIITE 3, B). Tietoa liittyen vaikutusmahdollisuuksiin Suomessa oli saanut 

yhteensä 69 %. Tietoa saatiin mm. äänioikeudesta ja äänestämisestä (8 %), tasa-

arvosta (10 %) (LIITE 3, D), oikeuksista ja velvollisuuksista Suomen kansalaisena (8%) 

ja työntekijänä (10 %) (LIITE 3, E). 

Ohjausta liittyen terveyspalveluihin oli saanut yhteensä 21 %, kuitenkin 77% kertoi ettei 

ole tarvinnut ohjausta tällä alueella (LIITE 3, F). Ohjausta taloudellisen tilanteen alueel-

la oli saanut yhteensä 61 %, johon kuului esimerkiksi erilaisten tukien hakeminen 

(18%) ja asunnon hankkiminen (10%). Kuitenkin 54 % kertoi, ettei ole tarvinnut ohjaus-

ta taloudellisen tilanteen alueella. (LIITE 3, C). Arkipäivän asioihin liittyvää ohjausta oli 

tarvinnut vain 18 % vastanneista ja jopa 85% kertoi ohjauksen tällä alueella olevatn 

tarpeetonta (LIITE 3, G) 

Asiakkaan vastaus kysymykseen: Onko saamasi ohjaus vaikuttanut arkipäivän asioihi-
si? (LIITE 6, B) 

"Ajankäytön osasi aikaisemmin, ei ole laiska, pakko suoriutua." 

Asiakkaan vastaus kysymykseen: Mitä olet oppinut? (LIITE 6,A) 

"Oppinut puhumaan suomea, oppinut hakemaan apua, sosiaalitoimisto, lääkäri ja polii-
si, KELA, koulu- ja työpaikan saannissa autettu, liiton asioissa. Ja asunnon hakemises-

sa." 

Johonkin ryhmätoimintaan oli osallistunut yhteensä 59 % asiakkaista. "Luetaan yhdes-

sä keskiviikkoisin" oli suosituin ryhmätoiminnoista ja tähän oli osallistunut 26 % haas-

tatteluun vastanneista. (LIITE 3, H).  
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6.3 Minkälaisina asiakkaat ovat Naisresurssikeskus Pihlajasta saadut palvelut koke-
neet? 

 

Kaikki Pihlajan asiakkaat kertoivat uskaltavansa osallistua ryhmätoimintaan (LIITE 4, 

A) ja keskusteluun. Yksi asiakas kertoi uskaltavansa osallistua keskusteluun kielitaidon 

puitteissa. (LIITE 4, B). Oman mielipiteensä uskaltaa jakaa 95% asiakkaista. Kaksi 

haastatteluun vastanneista eli 5% kertoi ettei uskalla mielipidettään ilmaista. Syyksi 

toinen näin vastanneista asiakkaista kertoi: "Kielitaito, ei osaa itse puhua." (LIITE 4, B). 

Uusia ystäviä yhden tai useamman kertoi saaneensa 98% haastatteluun vastanneista 

(LIITE 4, D) ja 92% kertoi tuntevansa olevan osa ryhmää (LIITE 4, E). Uuden tai uusia 

harrastuksia kertoi löytäneensä yhteensä 69% asiakkaista (LIITE 4, F). 

Kahden asiakkaan vastaus kysymykseen: Haluatko kertoa vielä jotakin kokemuksistasi 
Pihlajassa? (LIITE 6, D) 

"Tämä paikka minä tykkään. Auttaa paljon. Tosi hyvä tämä paikka. Haluan tulla joka 
päivä." 

"Helsinki retki oli mukava. Lukeminen ollut tosi mukavaa, harjoittelee lukemaan suo-
mea." 

 

6.4 Miten Naisresurssikeskus Pihlajan asiakkaiden hyvinvointi on lisääntynyt? 

 

Tässä kappaleessa esitellään tulokset, jotka vastasivat tutkimuskysymykseen 3. Tulok-

set on analysoitu aineistolähtöisesti ja jaoteltu kolmeen kategoriaan: "Suomen kielen 

taidon lisääntyminen", "Koulutuksen ja työllisyyden lisääntyminen" ja "Tietojen ja taito-

jen lisääntyminen".   

6.4.1 Suomen kielen taidon lisääntyminen 

 

Jopa 67 % Naisresurssikeskus Pihlajan asiakkaista kertoi suomenkielen taitonsa kehit-

tyneen hyvin/ paljon/ erittäin paljon ja muut 33 % vastanneista kertoivat kielitaitonsa 

kehittyneen jonkin verran. Kukaan ei vastannut, ettei kielitaito olisi Pihlajassa ollut ke-

hittynyt lainkaan. (LIITE 5, A)  

Kahden asiakkaan vastaus kysymykseen: Mitä olet oppinut? (LIITE 6, A) 

"Puhumaan suomea, käyttämään tietokonetta." 

"Oppinut aakkoset, lausumaan suomalaisittain ja oppinut tekemään korin." 
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Miten suomenkielen taitosi on kehittynyt Pihlajassa? (LIITE 5, C) 

1- Ei ollenkaan 0 % 

2- Jonkin verran 33 % 

3- Kehittynyt hyvin 41 % 

4- Kehittynyt paljon 21 % 

5- Kehittynyt erittäin paljon 5 % 

 

6.4.2 Koulutuksen ja työllisyyden lisääntyminen 

 

Pihlajan avulla opiskelupaikan kertoi saaneensa 10 % vastanneista, työpaikan 15% 

vastanneista ja työharjoittelupaikan 8% (LIITE 5, B). (Haastattelujen toteutuksen jäl-

keen vielä neljä Pihlajan asiakasta on saanut opiskelupaikan). Taloudellisen tilanteen-

sa kertoi parantuneen Pihlajan asiakkuuden aikana 38% vastanneista (LIITE 5, D). Ja 

85 % Naisresurssikeskus Pihlajan asiakkaista kertoi perheensä arvostuksen itseään 

kohtaan kasvaneen. 

Kahden asiakkaan vastaus kysymykseen: Oletko huomannut itsessäsi muutosta olles-
sasi Pihlajan asiakkaana? (LIITE 6, C) 

"Olen muuttunut, olen iloisempi, tulen mielellään, lapset ovat ylpeitä, kun äidillä on työ-
tä." 

"Olen iloisempi ja sosiaalisempi. Tekee kotona läksyt ja poika auttaa." 

 

6.4.3 Tietojen ja taitojen lisääntyminen 

 

79 % asiakkaista kertoi ohjauksen vaikuttaneen tietoihin ja taitoihin positiivisesti. Heistä 

46 % kertoo tietojensa ja taitojensa kehittyneen erittäin paljon/ paljon. (LIITE 5, A). 

Vaikka 77 % asiakkaista vastasi ettei tarvitse ohjausta terveyspalvelujen alueella (LIITE 

3, F), yhteensä 59 % vastanneista kertoi terveytensä kohentuneen hieman/ huomatta-

vasti ohjauksen myötä (LIITE 5, E). Vain 8 % vastanneista kertoi tarvitsevansa edel-

leen paljon apua terveyspalvelujen käytössä, kun taas 77 % pystyy asioimaan itsenäi-

sesti terveyspalveluissa (LIITE 5, F). 
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Asiakkaan vastaus kysymykseen: Oletko huomannut itsessäsi muutosta ollessasi Pih-
lajan asiakkaana? (LIITE 6, C) 

"Päänsärky vähentynyt, ei syö Buranaa, uskaltaa käyttää bussia ja junaa. Vähän 
enemmän osaa suomea. Ymmärtää suomea, mutta vaikea vastata. Osaa vähän kirjoit-

taa." 

Koetko saamasi ohjauksen vaikuttaneen omaan terveyteesi? (LIITE 5, E) 

1- Terveyteni on huonontunut 3 % 

2- Terveyteni on pysynyt samana 38 % 

3- Terveyteni on hieman parantunut 41 % 

4- Terveyteni on parantunut huomattavasti 18 % 

 

6.5 Avointen kysymysten vastaukset 

 

Tässä kappaleessa esitellään haastattelun avointen kysymysten tulokset. Vastaukset 

luokiteltiin ylä- ja alakategorioihin. Yläkategorioina toimivat tutkimuskysymykset ja ala-

kategorioiksi muodostuivat tässä työssä aikaisemmin käsitellyt suuremmat kokonai-

suudet. Haastattelussa asiakkaille esitettiin neljä avointa kysymystä: "Mitä olet oppi-

nut?", "Onko saamasi ohjaus vaikuttanut arkipäivän asioihisi?", "Oletko huomannut 

itsessäsi muutosta ollessasi Pihlajan asiakkaana?" ja "Haluatko kertoa vielä jotain ko-

kemuksistasi Pihlajassa?". 

6.5.1 Maahanmuuttajanaisten saamat palvelut 

 

Haastatteluun vastanneet asiakkaat kuvasivat saamiaan palveluja kielitaitonsa mukai-

sesti. Alakategorioita muodostui neljä: " Suomen kielen ohjaus", Tiedollinen ohjaus", 

"Taidollinen ohjaus" sekä "Sosiaaliset taidot". Asiakkaista 23 kertoi oppineensa suo-

menkieltä. Asiakkaat saattoivat eritellä oliko oppiminen koskenut suomenkielen puhu-

mista, kirjoittamista vai kielioppia. Alakategoriaan "Taidollinen ohjaus" ohjautui 29: n 

asiakkaan vastaus, joissa kuvattiin mm. leipomisen oppimista, käsitöiden oppimista 

sekä ATK-taitojen oppimista. "Tiedollisen ohjauksen" kategoriaan tuli seitsemän asiak-

kaan vastaus. Tiedollinen ohjaus oli esimerkiksi eri kulttuureista oppimista ja erilaisista 

koulutuksista sekä työnhausta oppimista. "Sosiaaliset taidot"- kategoriaan ohjautui 

kahden asiakkaan vastaus, joissa asiakkaat kertoivat oppineensa sosiaalisia taitoja ja 

työkuria. 

 



23 
 
6.5.2 Palvelukokemukset 

 

Tähän yläkategoriaan vastauksia kerääntyi yhteensä 62 vastausta, joista yhdeksän 

kuvasivat negatiivisia tai ei- vaikuttavia kokemuksia Pihlajan palveluista. Näistä yhdek-

sästä negatiivisesta/ ei- vaikuttavasta kokemuksesta neljä liittyi nimenomaan ohjauk-

sen ei- vaikuttavuuteen eli asiakas ei ollut kokenut saadun ohjauksen vaikuttaneen 

itseensä. Yksi negatiivisista kokemuksista koski siivoamista Pihlajan tiloissa:  

"...En tykkää siivoamisesta täällä, koska kotonakin on siivoamista.". (LIITE 6, D) 

Loput 53 asiakkaiden kertomaa kokemusta Pihlajasta saaduista palveluista olivat posi-

tiivisia. Näistä vastauksista huokui asiakkaiden tyytyväisyys Pihlajassa vallitsevaan 

ilmapiiriin ja siellä olemisen miellyttävyyteen. Monet asiakkaat nostivat myös esille sen 

seikan, että Pihlajasta saa apua tarvittaessa ja ettei avun pyytämistä tarvitse pelätä. 

Useissa vastauksissa nostettiin esiin retkien mukavuus ja esimerkiksi yhdessä lukemi-

sesta pidettiin kovasti. 

Esimerkkejä asiakkaiden vastauksista:  

"Mukava tulla kaikkien luokse." (LIITE 6, D) 

"Tunnen oloni kotoisaksi ja rauhalliseksi." (LIITE6, C) 

"Täällä ymmärretään joka tapauksessa. Suvaitsevainen ilmapiiri saa tuntemaan olon 
rauhalliseksi. On ihmeellistä miten tasa-arvoisesti täällä kohdellaan ihmistä." (LIITE 6, 

D) 

6.5.3 Kokemukset hyvinvoinnin lisääntymisestä 

 

Tämän yläkategorian alle kerääntyi 33: n asiakkaan vastaus. Nämä vastaukset jakaan-

tuivat neljään alakategoriaan: "Sosiaalisen hyvinvoinnin lisääntyminen", "Henkisen hy-

vinvoinnin lisääntyminen", "Terveyden lisääntyminen" ja "Taloudellisen hyvinvoinnin 

lisääntyminen". Sosiaalisen hyvinvointinsa kuvasi lisääntyneen 11 asiakasta. Sosiaalis-

ta hyvinvointia ajateltiin olevan esimerkiksi kokemus perheen arvostuksen lisääntymi-

sestä sekä asiat, jotka saattavat edesauttaa sosiaalista kanssakäymistä. Henkistä hy-

vinvointia ja sen lisääntymistä kuvasi 12 asiakasta. Tähän kategoriaan kuuluivat kuva-

ukset muunmuassa energisyyden, onnellisuuden sekä iloisuuden lisääntyminen ja näi-

den tuntemusten kokeminen. Terveytensä kertoi lisääntyneen kolme asiakasta. Näissä 

vastauksissa kerrottiin liikunnan määrän lisääntymisestä sekä päänsäryn vähentymi-

sestä. Taloudellisen hyvinvoinnin lisääntymiseen katsottiin kuuluvan kaikki mahdolli-
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sesti talouden parantumista lisäävät tekijät kuten opiskelupaikan/ työpaikan saaminen 

tai näiden saamista edesauttavien tekijöiden kuvaaminen. Tähän alakategoriaan ohjau-

tui seitsemän vastausta. 

6.6 Väliraportti Raha-automaattiyhdistykselle 

Opinnäytetyön ohessa tehtiin tukihakemus Raha-automaattiyhdistykselle, jonka liit-

teeksi tein väliraportti. Väliraportissa käsiteltiin elokuun 2012 mennessä saatuja tulok-

sia ja analysoitiin niitä alustavasti. Väliraportissa esiteltiin myös Naisresurssikeskus 

Pihlajan toiminnan tiivistelmä sekä KULTSI- hankkeen juurruttamissuunnitelma. Tuki-

hakemukseen tehty liite löytyy kokonaisuudessan tämän työn liitteestä 7.  

 

7 Pohdinta 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli kuvata Naisresurssikeskus Pihlajan maahanmuuttaja-

asiakkaiden saamia palveluja, palvelujen vaikutuksia maahanmuuttajien hyvinvoinnin 

edistämisessä sekä kuvata Pihlajan maahanmuuttaja-asiakkaiden kokemuksia saa-

duista palveluista. Hyödynsin opinnäytetyöni tekemisessä valmista aineistoa. Aineisto 

oli kerätty suljettujen sekä avointen kysymysten avulla. Analysoin määrälliset kysymyk-

set tilastollisesti ja avoimet kysymykset sisällönanalyysin avulla. Molempien aineistojen 

analysoinnissa pyrin noudattamaan tieteellisesti hyväksyttyjä menetelmiä. 

7.1 Tulosten pohdinta ja johtopäätökset 

 

Haastattelun tuloksista ilmeni maahanmuttajanaisten suuri tuen ja seuran tarve vie-

raassa maassa. Tähän näytti vaikuttavan yllättävän vähän Suomessa asuttujen vuosi-

en määrä, mikä saattaisi johtua siitä, etteivät maahanmuuttajanaiset kotoudu kovin-

kaan hyvin suomalaiseen kulttuuriin ja arkeen. Naisresurssikeskus Pihlajan toiminnalla 

oli kaikille haastatteluun vastanneille positiivista merkitystä ja sinne hakeuduttiin silloin-

kin, kun elämässä ei ollut akuuttia avun/ ohjauksen tarvetta. Useat asiakkaat vastasivat 

haastattelussa, etteivät ole ohjausta tarvinneet, mutta tulevat Pihlajaan lähes joka päi-

vä tästä huolimatta.  

Suomeen muualta muuttavat naiset kuuluvat kotouttamispalveluiden piiriin yhtälailla 

kuin miehet. Erona miehiin naiset on se, että naiset jäävät usein kotiin lasten kanssa ja 
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ovat syrjäytymisvaarassa yksinkertaisesti siitä syystä, että sosiaaliset kontaktit muiden 

kuin oman perheen kanssa jäävät vähäisiksi. Monet kotiäidit ovat eronneita naisia, jo-

ten vastuu lasten hoidosta saattaa olla yksin heidän. Haastatteluun vastanneista liki 

kolmasosa oli eronneita naisia, joilla lähes kaikilla oli lapsia huollettavana.  Pihlajan 

yksi tavoitteista onkin toimia monikulttuurisena kohtaamispaikkana naisten välillä. 

Haastattelun tuloksista on käynyt ilmi, että suurin osa Pihlajan asiakkaista koki saa-

neensa Pihlajasta ainakin yhden ystävän. Suurin osa koki myös voivansa vapaasti 

osallistua ryhmän toimintaa sekä keskusteluun.   

Pihlajan tavoitteet ovat yhteneväisiä kotouttamislain kanssa, joten tarkoituksena on 

maahanmuuttajan kotoutuminen siten, että hän samalla pystyy säilyttämään oman kult-

tuurinsa ja kielensä (Maahanmuuttovirasto 2012). Toki suomenkielen oppiminen on 

avainasemassa, jotta pystyy toimimaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Yksi keino 

maahanmuuttajan kotoutumiseen oman kulttuurinsa samalla säilyttäen on suvaitsevai-

nen ilmapiiri, jossa voi olla oma itsensä vieraassa maassa. Aikaisemmin esitelty Hub- 

malli tähtää nimenomaan tämänkaltaiseen toimintaan (Haataja- Majamaa- Lilja 2011: 

10-18). Suvaitsevaisen ilmapiirin ja yhdessäolon tavoitteet Pihlaja todellakin saavuttaa 

ja myös haastattelussa suuri osa vastanneista kuvaili positiivisin ilmauksin Pihlajan 

avointa sekä suvaitsevaa ilmapiiriä, jossa on hyvä olla. Pihlajan ilmapiiri ja toiminta 

koettiin myös terveyttä edistäväksi tekijäksi. Useat asiakkaat kertoivat erilaisten särky-

jen vähentymisestä sekä onnellisuuden, energisyyden ja iloisuuden tunteiden lisäänty-

misestä. Jopa 59% haastatteluun vastanneista kertoi terveytensä parantuneen, mikä 

on huima tulos.  

Naisresurssikeskus Pihlaja näyttäisi haastattelun tulosten valossa olevan tärkeä linkki 

maahanmuuttajan kotoutumiseen Suomessa. Monet asiakkaista ovat asuneet Suo-

messa monia vuosia, mutta edelleenkin tarvitsevat eri syistä ohjausta työn hakemises-

sa (Sakilayan- Latvala 2012: 5-9). Pihlajan ohjauksen yksilöllisyys takaa sen, että jo-

kainen Pihlajan asiakas otetaan vastaan omana itsenään ja, että saatu apu on tarkoi-

tettu nimenomaan asiakkaan henkilökohtaiseen ohjauksen tarpeeseen (Sosiaaliportti 

2012; Suominen 2012). Kotouttamislain mukaiset palvelut eivät ole samalla tavoin yksi-

löllisesti suunniteltuja, vaikka niihinkin on vuosien varrella tehty parannuksia. Ne maa-

hanmuuttajanaiset, jotka eivät syystä tai toisesta ole kotouttamislain mukaisista palve-

luista hyötyneet, ovat saattaneet tipahtaa ikään kuin tyhjän päälle ennen ohjautumista 

Pihlajan asiakkaiksi. Suurella osalla ei ole työkokemusta (ainakaan Suomessa) ja 

työnhaku on tästä syystä vaikeaa. Myös puutteet kielitaidossa vaikuttavat haitallisesti 

opiskelu- tai työpaikan hakuun. Pihlajan toiminta mahdollistaa sen, että asiakkaiden 
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kielitaitoa parannetaan ja mahdollisuuksien mukaan tarjotaan/ ohjataan työharjoittelu-

paikkoihin, joiden avulla voi seuraavassa vaiheessa hakea töitä.  

7.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tässä opinnäytetyössä analysoin valmiin aineiston, joka kerättiin vuonna 2012 keväällä 

ja kesällä. Aineiston kerättiin haastattelulomakkeen avulla, jonka laati toinen opinnäyte-

työn tekijä vuonna 2011 Vantaan Niceheartsin henkilökunnan ohjauksen avulla. Lo-

makkeessa oli 32 suljettua kysymyksiä sekä 4 avointa kysymykstä. Haastatteluaineis-

ton keruu ja tallentaminen tehtiin samanaikaisesti haastattelun edetessä Vantaan Ni-

ceheartsin henkilökunnan toimesta. Tällä pyrittiin välttämään kirjausvirheet. Seuraavis-

sa alaluvuissa on tarkasteltu laadullisen ja määrällisen tutkimuksen kriteereiden avulla 

opinnäytetyöni luotettavuutta. 

7.2.1 Laadullisen osuuden luotettavuus 

 

Haastattelulomakkeessa oli 4 avointa kysymystä, jotka analysoin hyödyntäen sisällön-

analyysia. Aloitin työnskentelyn lukemalla avointen kysymysten vastaukset huolellisesti 

läpi. Vastausten ryhmittelyä ohjasi koko analysoinnin ajan tutkimuskysymykset, jotka 

toimivat kategorioiden otsikkoina.  

Käsittelen opinnäytetyöni laadullisen osuuden luotettavuutta validitettin ja reabiliteetin 

käsitteiden avulla. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa on tutkittu, mitä on 

luvattu. Reabiliteetilla taas tarkoitetaan sitä, että tutkimustulokset voidaan toistaa. Kai-

kissa tutkimuksissa pyritään välttämään virheitä, joten on tärkeää arvioida yksittäisessä 

tutkimuksessa sen luotettavuutta. (Tuomi - Sarajärvi 2009: 134, 136). Tein laadullisen 

aineiston analyysin aineistolähtöisesti ja pyrin näin välttämään tulkinnanvaraisia johto-

päätöksiä. Laadullisen aineiston analyysissa on kuitenkin hyvä muistaa, että toinen 

henkilö mahdollisesti tulkitsisi aineistoa toisin ja saisi erilaisia tuloksia. (Tuomi - Sara-

järvi 2009: 136, 143). Aineiston analyysi on tehtävä tieteellisesti, luotettavasti ja koko 

aineistoa hyödyntäen (Leino-Kilpi - Välimäki 2003: 292).  

Riittävä aika tehdä ja prosessoida aineistoa parantaa laadullisen tutkimuksen luotetta-

vuutta. Avoin ja julkinen tutkimuksen teko ovat myös tapoja tuoda lisää luotettavuutta 

laadulliseen tutkimukseen. (Tuomi - Sarajärvi 2009: 142). Tätä opinnäytetyötä tehdes-

sä pyrin avoimeen työskentelyyn ja esittelin työn etenemistä niin työn tilaajille kuin oh-

jaavalle opettajalle. Opinnäytetyötä tehdessä tästä oli paljon apua esimerkiksi uusien 
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näkökulmien saamisessa, mutta olen kuitenkin itse vastuussa opinnäytetyöni päätel-

mistä. "Holistisen harhaluulon" syntymisen välttämiseksi on opinnäytetyön tekemiseen 

otettu hetkittäin etäisyyttä (Kankkunen- Julkunen- Vehviläinen 2007: 159). 

7.2.2 Määrällisen osuuden luotettavuus 

 

Käsittelen opinnäytetyöni määrällisen osuuden luotettavuutta myöskin reabiliteetin ja 

validiteetin käsitteillä. Määrällisen tutkimuksen reaabelius tarkoittaa tutkimuksen kykyä 

antaa samoja tuloksia myös toistetussa mittauksessa (Vilkka 2007: 149- 150). Määräl-

lisen tutkimuksen validius puolestaan tarkoittaa sitä, miten hyvin tutkimuksen tulosten 

mittaus vastaa sitä, mitä on alun perin haluttu mitata. Opinnäytetyöni tuloksista saatiin 

paljon tietoa, jota pystytään hyödyntämään kehitettäessä Naisresurssikeskus Pihlajan 

toimintaa. Haastattelulomakkeen kysymykset mittasivat hyvin sitä, mitä haluttiin tietää. 

Vastausten pohjalta nousi esiin kuitenkin myös lisäkysymyksiä, jotka jäävät tulevaisuu-

dessa jatkotutkimusten varaan.  

Validiteettia arvioitaessa otetaan huomioon, kuinka hyvin tutkija on kyennyt siirtämään 

tutkimuksessa käytetyn teorian mitattavaan muotoon eli mittariin. (Vilkka 2007: 150). 

Tutkimuksessa käytetyn teoriatiedon muuttamista mitattavaan muotoon kutsutaan ope-

rationalisoinniksi. Operationalisointi on erittäin vaativaa ja tästä syystä onkin suositelta-

vaa käyttää jo olemassa olevia mittareita. (Kankkunen- Vehviläinen- Julkunen 2009: 

153). Opinnäytetyöni määrällisten kysymysten vastaukset esitettiin taulukkoina sekä 

prosenttilukuina, joita voidaan pitää luotettavina validiteetin käsitteen avulla. Tulokset 

voidaan yleistää, joskin on otettava huomioon, että haastatteluun osallistui verrattain 

vain vähän asiakkaita. 

7.3 Tutkimuksen eettisyys 

 

Opinnäytetyöni eettiset ratkaisut kulkevat käsi kädessä opinnäytetyön luotettavuuden 

kanssa. Opinnäytetyöni eettisyys koskee työn laatua, sillä laadullinen tutkimus ei tarkoi-

ta samaa kuin laadukas tutkimus. Hyvää opinnäytetyötä ohjaa eettinen sitoutuneisuus 

ja hyvä tieteellinen käytäntö. Hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti olen toiminut 

opinnäytetyöprosessin edetessä rehellisesti ja noudattanut tarkkuutta laadullisten ja 

määrällisten tulosten esittämisessä sekä tulosten arvioinnissa. Opinnäytetyössäni viit-

teet ovat tarkasti esiteltyjä, tutkimustulokset ovat esitelty aineistölähtöisesti sekä kaikki 

tulokset ovat esiteltyinä vähintään työn liitteissä. Nämä seikat ovat eettisesti kestävän 
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työn edellytyksiä ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisia. (Tuomi - Sarajärvi 2009: 

133).   

Olen koko opinnäytetyöprosessin ajan pitänyt työn tilaajan ajantasalla opinnäytetyön 

etenemisestä. Opinnäytetyölle oli aikaraja, joka oli liitännäinen Naisresurssikeskus Pih-

lajan itsearvioinnin valmistumiseen sekä tutkimuksen tekijän opintojen etenemiseen. 

Opinnäytetyötä tehdessä olen käyttänyt eettisesti kestäviä tiedonhankinta- ja arviointi-

menetelmiä sekä tehnyt työtä avoimesti sen kaikissa vaiheissa. (Tuomi - Sarajärvi 

2009: 127, 132). Haasteena on ollut tieteellisen tutkimuksen niukkuus kyseisestä ai-

heesta. Tähän on osaltaan vaikuttanut se, että maahanmuuttajanaisten elinoloja on 

Suomessa pohdittu ensimmäisiä kertoja vasta 1990- luvulla. Teoreettisessa viitekehyk-

sessä on tieteellisten julkaisujen ohella käytetty myös muita lähteitä, jotka ovat ainut-

laatuisia eikä vastaavaa tietoa ole muualta pystytty hakemaan. Esimerkkinä tämänkal-

taisesta lähteestä on muunmuassa Naisresurssikeskuksen toimintaa kuvaavat lähteet. 

Lähdeviitteet mahdollistavat kuitenkin sen, että lukija voi halutessaan tutustua lähteisiin 

tarkemmin. 

7.4 Oman osaamisen pohdinta 

 

Opinnäytetyötä tehdessä vastaan tuli useita haasteita. Saatavilla olevien tutkimusten 

vähyys teoreettista viitekehystä kirjoittaessa sekä aineiston analysointi ja esittely tiiviis-

sä informatiivisessa paketissa olivat opinnäytetyön tekoa vaikeuttavia asioita. Työn 

tekeminen oli myös antoisaa ja opettavaista. Sitä tehdessä sai paljon uutta tietoa liitty-

en muunmuassa suomalaiseen maahanmuuttokulttuuriin ja palveluohjaukseen. Uskon 

tämän työn tekemisen avartaneen maailmankatsomustani ja sitä kautta auttavan minua 

kehittymään ammatissani sekä henkilökohtaisessa elämässäni. Koen, että opinnäyte-

työn aiheen pohtiminen erilaisista näkökulmista auttaa minua tulevaisuudessa erilais-

ten ristiriitaisten tilanteiden hallinnassa ja ennakoimaan mahdollisia haasteita kohda-

tessa maahanmuuttajaperheitä työssäni. 

7.5 Jatkotutkimusaiheet 

 

1. Opinnäytetyötä tehdessä on tullut useaan otteeseen vastaan se tosiseikka, että ky-

seisestä aiheesta on tehty Suomessa hyvin vähän tutkimuksia. Aiheeseen liittyviä 

opinnäytetöitä tarvitaan lisää, jotta Naisresurssikeskusten toiminnan yhteiskunnallista 

vaikuttavuutta voitaisiin selkeämmin tuoda esille. 
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2. Tulevaisuudessa olisi tarvetta asiakkaiden haastattelujen tekemiseen myös muissa 

Naisresurssikeskuksissa, jotta saataisiin vertailupohjaa tämän työn tuloksille. Jatko-

haastatteluja voisi toteuttaa myös avointen kysymysten muodossa, jotta saataisiin lisä-

tietoa tämän haastatteluanalyysin pohjalta nouseviin kysymyksiin.  

3. Tärkeää olisi myös kartoittaa lisää asiakkaiden mielipiteitä sekä avaavia selityksiä 

osoittamaan tarkemmin syy- seuraus- suhteita Pihlajan toiminnan ja asiakkaiden ko-

kemusten välillä.  
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Liitteet  

LIITE 1 Pihlajan asiakkaiden haastattelu   1 (9) 

 (*Pakollinen) 

 

Esitiedot 

Ikä *  

 20- 30 

 31- 40 

 41- 50 

 51- 60 

 Muu:  

Siviilisääty *  

 Naimaton 

 Avoliitossa 

 Avioliitossa 

 Eronnut 

 Leski 

 Muu:  

Lasten lukumäärä *  
Koulutus * Valitse korkein koulutustaso  

 Ei koulutusta 

 Peruskoulu 

 Ylioppilas 

 Opisto 

 Muu:  
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LIITE 1      2 (9) 

 
Käynyt suomenkielenkurssin *  

 Kyllä 

 Ei 

Työ *  

 Työ kotimaassa 

 Työ Suomessa 

 Työharjoittelu 

 Ei ole tehnyt työtä 

Asumisvuodet Suomessa *  

 0-3 vuotta 

 4-7 vuotta 

 8-11 vuotta 

 12-15 vuotta 

 yli 15 vuotta 

Mitä kautta Pihlajan asiakkaaksi *  

 Kaverin kautta 

 Te- toimiston kautta 

 Muu:  

Asiakkuus *  

 Nykyinen asiakas 

 Entinen asiakas 

Kuinka kauan olet ollut/ olit Pihlajan asiakkaana? *  
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LIITE 1      3 (9) 

 

Kielitaito 

Oletko saanut Pihlajassa opetusta suomenkielen.. * Valitse sopiva vaihtoehto, voit vali-
ta useamman.  

 Puhumisessa 

 Lukemisessa 

 Kirjoittamisessa 

 Kaikissa edellä mainituissa 

 En ole saanut tarvitsemaani opetusta 

 En ole tarvinnut opetusta 

 
Miten suomenkielen taitosi on kehittynyt Pihlajassa? * 1= Ei ollenkaan 2=jonkin verran 
3= kehittynyt hyvin 4= kehittynyt paljon 5=Kehittynyt erittäin paljon  

 
1 2 3 4 5 

 

Ei ollenkaan      Erittäin paljon 

Tiedot ja taidot 

Oletko saanut Pihlajassa ohjausta.. * Valitse sopiva vaihtoehto, voit valita useamman.  

 Tietotekniikassa 

 Suomalaisessa työkulttuurissa 

 Kansalaistaidoissa 

 Työn tekemisen taidoissa 

 Kaikissa edellä mainituissa 

 En ole saanut tarvitsemaani opetusta 

 En ole tarvinnut opetusta 

 Muu:  

Miten ohjaus on vaikuttanut tietoihisi ja taitoihisi *  

 
1 2 3 4 5 

 

Ei miten-
kään      

Tiedot ja taidot ovat kehittyneet erittäin pal-
jon 
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LIITE 1      4 (9) 

Mitä olet oppinut? Asiakkaan oma kertomus oppimistaan asioista 

 
Taloudellinen tilanne 

Oletko saanut ohjausta * Valitse sopivat vaihtoehdot, voit valita useamman  

 Verkkopankin käytössä 

 Tukien hakemisessa (toimeentulotuki, asumistuki, lapsilisä, lesken eläke, 

yksinhuoltajan tuki ym.) 

 Asunnon hankkimisessa 

 Kaikissa edellä mainituissa 

 En ole saanut tarvitsemaani ohjausta 

 En ole tarvinnut ohjausta 

 Muu:  

Oletko saanut Pihlajan avulla.. * Valitse yksi  

 Opiskelupaikan 

 Työpaikan 

 Työharjoittelupaikan 

 En ole saanut mitään edellä mainituista 

 Muu:  

Onko taloudellinen tilanteesi Pihlajan asiakkaana ollessasi * Valitse yksi  

 Parantunut 

 Pysynyt samana 

 Huonontunut 
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LIITE 1      5 (9) 

 

Osallisuus 

Oletko osallistunut ryhmätoimintaan? * Valitse sopivat vaihtoehdot, voit valita useam-
man  

 Teetä ja sympatiaa tiistaisin 

 Luetaan yhdessä keskiviikkoisin 

 Yhteiset luennot 

 Yhteiset oppimishetket 

 Olen osallistunut kaikkiin edellä mainittuihin 

 En ole osallistunut 

 Muu:  

 
Oletko saanut uusia ystäviä Pihlajan kautta? *  

 Kyllä, useita 

 Kyllä, yhden 

 Ei 

Tunnetko olevasi osa ryhmää? *  

 Kyllä 

 Ei 

 Muu:  

Oletko löytänyt uuden harrastuksen *  

 Kyllä, useita 

 Kyllä, yhden 

 En ole 
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LIITE 1      6 (9) 

 

Vaikutusmahdollisuudet 

Oletko saanut Pihlajassa tietoa * Valitse sopivat vaihtoehdot, voit valita useamman  

 Äänioikeudesta ja äänestämisestä 

 Tasa-arvosta 

 Sanan vapaudesta 

 Olen sasnut ohjausta kaikissa edellä mainituissa 

 En ole saanut tarvitsemaani ohjausta 

 En ole tarvinnut ohjausta 

 Muu:  

 
Oletko saanut Pihlajasta tietoa oikeuksista ja velvollisuuksista * Valitse sopivat vaihto-
ehdot, voit valita useamman  

 Suomen kansalaisena 

 Työntekijänä 

 Vanhempana 

 Puolisona 

 Kaikista edellä mainituista 

 En mistään edellä mainituista vaikka olisin tarvinnut 

 En ole tarvinnut ohjausta 

 Muu:  

Osallistutko johonkin toimintaan * Esimerkiksi järjestö, puolue, harrastus..  

 Kyllä 

 Ei 

 Jos vastasit kyllä, niin mihin toimintaan osallistut?  
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LIITE 1      7 (9) 

 

Terveystieto 

Oletko saanut Pihlajassa ohjausta * Valitse sopivat vaihtoehdot, voit valita useamman  

 Terveyspalveluiden käytössä 

 Oman terveyden huollossa 

 Sairauden hoidossa 

 Kaikissa edellä mainituissa 

 En missään edellä mainituista vaikka olisin sitä tarvinnut 

 En ole tarvinnut ohjausta 

 Muu:  

 Koetko saamasi ohjauksen vaikuttaneen omaan terveyteesi? * 1=Terveyteni on 

huonontunut 2=Terveyteni on pysynyt samana 3= Terveyteni on hieman paran-

tunut 4=Terveyteni on parantunut huomattavasti  

 
1 2 3 4 

 

Terveyteni on huonontu-
nut     

Terveyteni on parantunut huomatta-
vasti 

 
Osaatko käyttää terveyspalveluja? * Valitse sopiva vaihtoehto, voit valita useamman.  

 Tiedän mistä tarvittaessa saa apua 

 Osaan hakea tietoa terveyteen/sairauteen liittyen 

 Pystyn asioimaan itsenäisesti terveyspalveluissa 

 Tarvitsen edelleen paljon apua terveyspalveluiden käytössä 

 Muu:  
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LIITE 1      8 (9) 

 

Arjen hallinta 

Oletko saanut ohjausta arjen asioissa? * Valitse sopiva vaihtoehto, voit valita useam-
man.  

 Ajankäytön suunnittelu 

 Asioiden hoitaminen 

 Kodinhoito (siivoaminen, pyykinpesu, kaupassa käynti, lastenhoito, ruoan-

laitto ym.) 

 Kaikissa edellä mainituissa 

 En missään edellä mainituissa 

 En ole tarvinnut ohjausta 

 Muu:  

 
Onko saamasi ohjaus vaikuttanut arkipäivän asioihisi * 

 
Itsetunto 

Uskallatko osallistua ryhmän toimintaan *  

 Kyllä 

 En 

Jos vastasit En, kerro miksi?  
 
Uskallatko osallistua keskusteluun? *  

 Kyllä 

 En 

Jos vastasit En, kerro miksi?  
 



40 
 
LIITE 1      9 (9) 

Uskallatko sanoa oman mielipiteesi *  

 Kyllä 

 En 

Jos vastasit En, kerro miksi?  
 
Onko perheesi arvostus sinua kohtaan kasvanut? *  

 Kyllä 

 Ei 

Oletko huomannut itsessäsi muutosta ollessasi Pihlajan asiakkaana? 

 
Muuta lisättävää 

Haluatko kertoa vielä jotain kokemuksistasi Pihlajassa? 
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LIITE 2       1 (3) 

Yhteenveto Naisresurssikeskus Pihlajan asiakkaiden haastatteluun vastanneista 

       

A Ikä 

20- 30 10 % 

31- 40 51 % 

41- 50 26 % 

51- 60 13 % 

 

B Siviilisääty 

Naimaton 10 % 

Avoliitossa 0 % 

Avioliitossa 51 % 

Eronnut 28 % 

Leski 10 % 

 

C Lasten lukumäärä 

4-6-3-4-0-2-3-2-4-4-4-0-6-6-4-2-4-4-5-0-1-1-1-2-5-4-3-2-5-0-6-2-2-0-2-2-1-0-2 

 

D Koulutus 

Ei koulutusta 23 % 

Peruskoulu 36 % 

Ylioppilas 15 % 

Opisto 8 % 

Muu 18 % 

 

E Käynyt suomenkielenkurssin 

Kyllä 90 % 

Ei 10 % 
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LIITE 2      2 (3) 

 

F Työ 

Työ kotimaassa 54 % 

Työ Suomessa 54 % 

Työharjoittelu 82 % 

Ei ole tehnyt työtä 6 % 

(Käyttäjät voivat valita useamman kuin yhden valintaruudun, joten prosentit voivat nousta yli 
100 %:iin.) 

 

G Asumisvuodet Suomessa 

0-3 vuotta 5 % 

4-7 vuotta 23 % 

8-11 vuotta 26 % 

12- 15 vuotta 18 % 

Yli 15 vuotta 28 % 

 

H Mitä kautta Pihlajan asiakkaaksi? 

Kaverin kautta 26 % 

Te-toimiston kautta 59 % 

Muu 15 % 

 

I Asiakkuus  

Nykyinen asiakas 56 % 

Entinen asiakas 44 % 

 

J Kuinka kauan olit Pihlajan asiakkaana? 

Kuukautta: 7-6-6-4-3-6-3-6-3-1-6-6-5-4-6-5-5-6-1,5-7,5-3-1-3-3-4-6-4,5-5-5-4-9+12-8-4-
6-6-6 

Vuotta: 5-8-6 
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LIITE 2      3 (3) 

 

K Osallistutko johonkin toimintaan? 

Kyllä 28 % 

En 72 % 

Jos vastasit Kyllä, niin mihin toimintaan osallistut? 

 

"Maahanmuuttajien kerho, Länsimäki." "Liikunta." "Thaimaalaista tanssia." "Katolilai-
seen seurakunnan toimintaan." "Hakunilassa naisten ilta perjantaisin." "Niceheartsin 
hallitus." "Harrastus." "Angolan orpolasten yhdistys." "Ghanalainen järjestö." "Oman 
maan ryhmätoimintaan." "Kuntosali." 
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LIITE 3 Maahanmuuttajanaisten saamat palvelut   1 (3) 

 

A Oletko saanut Pihlajassa opetusta suomen kielen... 

Puhumisessa 18 % 

Lukemisessa 8 % 

Kirjoittamisessa 5 % 

Kaikissa edellä mainituissa 79 % 

En ole saanut tarvitsemaani opetusta 0 % 

En ole tarvinnut opetusta 0 % 

(Käyttäjät voivat valita useamman kuin yhden valintaruudun, joten prosentit voivat nousta yli 
100 %:iin.) 

 

B Oletko saanut Pihlajassa ohjausta... 

Tietotekniikassa 31 % 

Suomalaisessa työkulttuurissa 36 % 

Kansalaistaidoissa 21 % 

Työn tekemisen taidoissa 26 % 

Kaikissa edellä mainituissa 28 % 

En ole saanut tarvitsemaani opetusta 0 % 

En ole tarvinnut opetusta 21 % 

Muu 10% 

(Käyttäjät voivat valita useamman kuin yhden valintaruudun, joten prosentit voivat nousta yli 
100%:iin.) 

 

C Oletko saanut ohjausta... 

Verkkopankin käytössä 23 % 

Tukien hakemisessa 18 % (lapsilisä, asumistuki) 

Asunnon hankkimisessa 10 % 

Kaikissa edellä mainituissa 10 % 

En ole saanut tarvitsemaani ohjausta 0 % 

En ole tarvinnut ohjausta 54 % 

Muu 13 % 
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LIITE 3      2 (3) 

D Oletko saanut Pihlajassa tietoa... 

Äänioikeudesta ja äänestämisestä 8 % 

Tasa-arvosta 10 % 

Sanan vapaudesta 5 % 

Kaikista edellä mainituista 18 % 

En ole saanut tarvitsemaani ohjausta 0 % 

En ole tarvinnut ohjausta 64 % 

Muu 13 % 

(Käyttäjät voivat valita useamman kuin yhden valintaruudun, joten prosentit voivat nousta yli 
100 %:iin.) 

E Oletko saanut Pihlajasta tietoa oikeuksista ja velvollisuuksista... 

Suomen kansalaisena 8 % 

Työntekijänä 10 % 

Vanhempana 5 % 

Puolisona 0 % 

Kakista edellä mainituista 5 % 

En mistään em. vaikka olisin tarvinnut 0 % 

En ole tarvinnut ohjausta 77 % 

Muu 4 %  

(Käyttäjät voivat valita useamman kuin yhden valintaruudun, joten prosentit voivat nousta yli 
100 %:iin.) 

F Oletko saanut Pihlajassa ohjausta... 

Terveyspalveluiden käytöstä 5 % 

Oman terveyden huollossa 3 % 

Sairauden hoidossa 8 % 

Kaikissa edellä mainituissa 5 % 

En missään em. vaikka olisin tarvinnut 3 % 

En ole tarvinnut ohjausta 77 % 

Muu 8 % 

(Käyttäjät voivat valita useamman kuin yhden valintaruudun, joten prosentit voivat nousta yli 
100 %:iin.) 
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LIITE 3      3 (3) 

 

G Oletko saanut ohjausta arjen asioissa? 

Ajankäytön suunnittelu 8 % 

Asioiden hoitaminen 5 % 

Kodinhoito (siivoaminen, kaupassa käynti...) 0 % 

Kaikissa edellä mainituissa 5 % 

En missään em. 0 % 

En ole tarvinnut ohjausta 85 % 

Muu 3 % 

(Käyttäjät voivat valita useamman kuin yhden valintaruudun, joten prosentit voivat nousta yli 
100 %:iin.) 

 

H Oletko osallistunut ryhmätoimintaan? 

Teetä ja sympatiaa tiistaisin 18 % 

Luetaan yhdessä keskiviikkoisin 26 % 

Yhteiset luennot 5 % 

Yhteiset oppimishetket 0 % 

Olen osallistunut kaikkiin edellä mainittuihin 59 % 

En ole osallistunut 5 % 

Muu 18 % 

(Käyttäjät voivat valita useamman kuin yhden valintaruudun, joten prosentit voivat nousta yli 
100 %:iin.) 
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LIITE 4 Palvelukokemukset    1 (2) 

 

A Uskallatko osallistua ryhmän toimintaan? 

Kyllä 100 % 

En 0 % 

 

 

B Uskallatko osallistua keskusteluun? 

Kyllä 100 % 

En 0 % 

Jos vastasit En, kerro miksi. 

"Kielitaidon puitteissa." 

 

C Uskallatko sanoa oman mielipiteesi? 

Kyllä 95 % 

En 5 % 

Jos vastasit En, kerro miksi. 

"Pelottaa, jos joku vihainen minulle." "Kielitaito, ei osaa itse puhua." 

 

D Oletko saanut uusia ystäviä Pihlajan kautta? 

Kyllä, useita 77 % 

Kyllä, yhden 21 % 

En 3 % 

 

E Tunnetko olevasi osa ryhmää? 

Kyllä 92 % 

En 3 % 

Muu 5 % 
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LIITE 4      2 (2) 

 

F Oletko löytänyt uuden harrastuksen? 

Kyllä, useita 10 % 

Kyllä, yhden 59 % 

En ole 31 % 
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LIITE 5  Kokemukset hyvinvoinnin lisääntymisestä  1 (2) 

 

A Miten ohjaus on vaikuttanut tietoihisi ja taitoihisi? 

1- Ei mitenkään 13 % 

2- Jonkin verran 8 % 

3- Vaikuttanut hyvin 33 % 

4- Vaikuttanut paljon 36 % 

5- Vaikuttanut erittäin paljon 10 % 

 

B Oletko saanut Pihlajan avulla... 

Opiskelupaikan 10 % 

Työpaikan 15 % 

Työharjoittelupaikan 8 % 

En ole saanut mitään edellä mainituista 18 % 

Muu 49 % 

(Haastatteluiden toteutuksen jälkeen neljä asiakasta on saanut opiskelupaikan.) 

 

C Miten suomenkielen taitosi on kehittynyt Pihlajassa? 

1- Ei ollenkaan 0 % 

2- Jonkin verran 33 % 

3- Kehittynyt hyvin 41 % 

4- Kehittynyt paljon 21 % 

5- Kehittynyt erittäin paljon 5 % 

 

D Onko taloudellinen tilanteesi parantunut Pihlajan asiakkaana ollessasi? 

Parantunut 38 % 

Pysynyt samana 62 % 

Huonontunut 0 %  
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LIITE 5      2 (2) 

 

E Koetko saamasi ohjauksen vaikuttaneen omaan terveyteesi? 

1- Terveyteni on huonontunut 3 % 

2- Terveyteni on pysynyt samana 38 % 

3- Terveyteni on hieman parantunut 41 % 

4- Terveyteni on parantunut huomattavasti 18 % 

 

F Osaatko käyttää terveyspalveluja? 

Tiedän mistä saa tarvittaessa apua 64 % 

Osaan hakea tietoa terveyteen/ sairauteen liittyen 54 % 

Pystyn asioimaan itsenäisesti terveyspalveluissa 77 % 

Tarvitsen edelleen paljon apua terveyspalv. käytössä 8 % 

Muu 10 % 

(Käyttäjät voivat valita useamman kuin yhden valintaruudun, joten prosentit voivat nousta yli 
100 %:iin.) 

 

G Onko perheesi arvostus sinua kohtaan kasvanut? 

Kyllä 85 % 

Ei 15 % 
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LIITE 6 Avointen kysymysten vastausten luokittelu   1 (7) 

       

A Mitä olet oppinut? 

B Onko saamasi ohjaus vaikuttanut arkipäivän asioihisi? 

C Oletko huomannut itsessäsi muutosta ollessasi Pihlajan asiakkaana? 

D Haluatko kertoa vielä jotain kokemuksistasi Pihlajassa? 

 

YLÄKATEGORIA ALAKATEGORIA AVOIMEN KYSYMYKSEN 
VASTAUS 

Mitä palveluja maahan-
muuttajat ovat Nais-
resurssikeskus Pihlajas-
ta saaneet? 

Suomen kielen opetus "... ja suomen kieltä." A 

  "Puhumaan suomen kieltä pa-
remmin..." A 

  "Minä olen oppinut... suomea." A 

  "...suomen kieltä." A 

  "...suomen kieltä..." A 

  "Olen oppinut muutaman uuden 
sanan." A 

  "...suomen kieli." A 

  "...suomen kieli." A 

  "Opin lisää suomen kielen pu-
humista..." A 

  "Puhumaan suomea..." A 

  "Opin paljon... suomen kieltä..." 
A 

  "Suomen kieltä..." A 

  "...Vähän enemmän osaa suo-
mea. Ymmärtää suomea, mutta 
vaikea vastata. Osaa vähän kir-
joittaa." C 

  "Oppinut puhumaan suomea..." 
A 

  "...olen oppinut suomenkieltä..." 
A 

  "Oppinut aakkoset, lausumaan 
suomalaisittain..." A 

  "Suomen kieltä..." A 

  "Suomen kieltä oppinut paljon..." 
A 

  "Enemmän suomen kieltä..." A 

  "Oppinut suomen kieltä, luke-
maan, kirjoittamaan." A 

  "... suomen kieli." A 

  "Kielioppi..." A 

  "... suomenkielen kielioppi paran-
tuminen." A 



52 
 
 Tiedollinen ohjaus "Eri kulttuurit, opiskelusta, lait." A 

  "... oppinut hakemaan apua, so-
siaalitoimisto, lääkäri ja poliisi, 
kela, koulu- ja työpaikan saan-
nissa autettu, liiton asioissa. Ja 
asunnon hakemisessa." A 

  "Opin enemmän Internetistä, 
kouluista, terveyspalveluista, 
pankki, reittiopas, kartta, koulu-
tus ja työpaikan hakeminen. Op-
pinut hoitamaan enemmän itse-
näisesti asioita. Katso yllä..." D 

  "... minkälainen eläminen Suo-
messa on, nyt tietää." A 

  "Olen oppinut suomalaisesta 
kulttuurista paljon." A 

  "Opin lisää... suomalaista kult-
tuuria." A 

  "...Olen saanut ohjausta työn- ja 
koulunkäymismahdollisuuksista." 
C 

 Taidollinen ohjaus "Oppinut neulomaan puikoilla..." 
A 

  "...oppinut paljon käsitöitä." A 

  "...paljon käsitöitä, käyttämään 
tietokonetta ja maksamaan las-
kut verkkopankissa." A 

  "Opin paljon, käsityöt: neulomi-
nen, korin tekeminen, ompelu... 
atk." A 

  "Olen oppinut monia asioita."  A 

  "...käsitöitä... ja työn tekemistä." 
A   

  "Ruoan laittoa. Pullan teko, piz-
zan teko." A 

  "Olen oppinut vähän käsitöitä... 
ja jumppaamaan. Jään bussista 
pois kuusi pysäkkiä ennen kotia 
ja kävelen kotiin." A 

  "...ja oppinut tekemään korin." 

  "Käsitöitä, vähän lomakkeiden 
täyttämistä." A 

  "Käsitöitä." A 

  "... käsitöitä, keittiötyötä." A 

  "Vähän käsityötä, leipominen, 
tietokoneen käyttö..." A 

  "Osaan tehdä koruja ja koreja, 
mattoja. Käsitöitä ja leipomista." 
A  

  "Käsitöitä." A 

  "...käyttämään tietokonetta." A 

  "Käsitöitä..." A 

  "Käsityöt, leipominen." A 
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  "Käsityöt."  A 

  "Käsityöt." A 

  "... kutominen ja vähän atk:ta." A 

  "Uusia reseptejä paljon. Teke-
mään paljon erilaisia ruokia." A 

  "Tekemään suomalaisia keittoja 
ja leipomaan. Tekemään kahvi-
pussikoreja." A 

  "Minä olen oppinut tekemään 
koreja, tietokoneen käyttöä..." A 

  "Käsitöitä..." A 

  " Ompelu, käsityöt, ruoanlaitto..." 
A 

  "Hakemaan työtä... ja käsitöitä." 
A 

  "Leipomaan, suomalaisen ruoan 
laittoa..." A 

  "Opin uusia asioita, käsityöt, 
ruoan laitto..." A 

 Sosiaaliset taidot "...sosiaalisia taitoja..." A 

  "...työkurin..." A 

Minkälaisina asiakkaat 
ovat Naisresurssikeskus 
Pihlajasta saadut palve-
lut kokeneet? 

Positiiviset kokemukset " Huomasin, että naiset osaavat 
paljon esim. kädentaitoja vaikka 
he eivät osaa lukea tai kirjoittaa 
(koska ei ole ollut kotimaassa 
mahdollista käydä koulu). Mutta 
se ei tee naisesta tyhmää, hän 
osaa erilaisia asioita ja ajatella 
eri tavoin." A 

  "Kyllä sosiaalitoimisto, KELA ja 
sähkölaitos." B 

  "Kyllä on vaikuttanut." B 

  "Liikkunut enemmän." B 

  "Kaverit auttaa , kun kysyy." B 

  "Aluksi arja ja ujo. Nyt kaikki su-
juu." B  

  "Vaikutti, oli jotain tekemistä." B 

  "Oppinut ajankäytön ja itsenäi-
sesti hoitamaan joitakin asioita."  
B 

  "Tietää, että täältä saa apua tar-
vittaessa." B 

  "Pihlajassa ei mieti ongelmallisia 
asioitaan niin paljon." C 

  "Kaikki ok." C  

  "Pihlaja on hyvä paikka ja olen 
suositellut monelle muullekin jos 
tarvitsee apua. Nicehearts on 
maahanmuuttajille paras palvelu. 
Moni ei silti tule eikä ymmärrä 
miten paljon täällä autetaan." C 

  "Suhtautuminen Pihlajan toimin-
taan on muuttunut posi-
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tiivisemmaksi." C 

  "Ei probleemoja. Kaikki hyvin, 
mutta suomen kieli. Harjoitellut 
vanhainkodissa, siellä oli hyvä." 
C 

  "Iloinen ja mukava, jos minulla 
on aikaa tulen auttamaan tai 
olemaan, tekemään käsitöitä." C 

  "Itsetuntoni on vähän kasvanut." 
C 

  "Tunnen oloni kotoisaksi ja rau-
halliseksi." C 

  "Olen ystävällisempi muita koh-
taan, muutuin, puhuin enemmän 
suomea." C 

  "Kaikki hyvin ja paras paikka." D 

  "Tuntee olonsa hyväksi Pihlajas-
sa." D 

  "Ei ole hyvä olla kotona yksin, 
minua on autettu paljon, olen 
saanut ystäviä, tämä on hyvä 
paikka." D  

  "Suomenkielisten TV- ohjelmien 
katsominen herännyt jälleen." D 

  "Helsinki- retki oli mukava. Lu-
keminen ollut tosi mukavaa, har-
joittelee lukemaan suomea." D 

  "Pitää suomenkielen opetuksesta 
ja ohjaajista. Ei ole huonoja asi-
oita." D 

  "Mukava tulla kaikkien luokse." D 

  "Monet maahanmuuttajat valeh-
televat viranomaisille saadak-
seen rahaa. Mutta jos tulee Pih-
lajaan pitää kertoa totuus." D 

  "Tämä paikka minä tykkään. Aut-
taa paljon. Tosi hyvä tämä paik-
ka, haluaa tulla joka päivä." D 

  "Olimme tosi hankalia teinejä, 
mutta olen kasvanut niistä päivis-
tä.  
Täällä sain olla oma itseni, taval-
linen teini." D 

  "Pihlaja on hyvä paikka naisille, 
jotka etsivät oma työpaikka elä-
mässään. Myös rauhallinen 
paikka ja ystävällinen." D 

  "Minä tykkään tästä paikasta, 
ihmiset ovat iloisia, kaikki menee 
hyvin. Jos asiat eivät ole hyvin 
voin sanoa siitä." D 

  "Tämä on hyvä paikka ja täältä 
saa apua. Kaikissa maissa naisil-
la on samat ongelmat." D 
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  "Tämä on hyvä paikka josta saa 

apua ja neuvoja ulkomaalaiset, 
koska kaikki eivät tiedä mitä teh-
dä. Täältä on yritetty auttaa 
myös miestäni." D 

  "Täällä on parempi kuin kotona. 
Tapaa ihmisiä, voi jutella. Päivä 
kuluu nopeasti." D 

  "Hyvä kokemus, mutta haluan 
jatkaa täällä muttei keittiössä 
vaan opiskelemassa suomea, 
tietotekniikkaa ja käsitöitä." D 

  "Täällä oli mukavaa. Sain kave-
reita tavata." D 

  "Hyvä että voi keskustella, sanoa 
mielipiteensä. Olisi ollut parempi 
opetella suomea." D 

  "Täällä ymmärretään joka tapa-
uksessa. Suvaitsevainen ilmapiiri 
saa tuntemaan olon rauhallisek-
si. On ihmeellistä miten tasa-
arvoisesti täällä kohdellaan ih-
mistä." D 

  "Haluaisin tänne töihin." D 

  "Minä tykkään olla täällä. Hain 
lisäaikaa kuntoutukseen..." D 

  "Haluaa tulla takaisin ja hakee 
apua tarvittaessa." D 

  "Käyn edelleen täällä ja käyn 
auttamassakin (ruoan laitto, jär-
jestely). En ole vihainen, mutta 
aina ei jaksa tulla." D 

  "Tämä on kiva paikka." D 

  "Jos täällä tekee virheen siitä ei 
olla vihaisia. Haluan tutustuttaa 
henkilökunnan oman kulttuurinsa 
ruokaan." D 

  "Saan apua tarvittaessa." D 

  "Oli hyvä aika täällä, olin iloinen 
koska sain tehdä ammattiani 
vastaavaa työtä. Olen rohkeampi 
puhumaan suomea." D 

  "Vaikka aika oli lyhyt viihdyin 
täällä. Opin erilaisia käsitöitä ja 
tutustuin erilaisiin naisiin ja hei-
dän kulttuureihinsa." D 

  "Yrittää osallistua keskusteluun, 
retket ovat kivoja, on hyvä että 
suomea opetetaan joka päivä."  
D 

  "Retket olivat kivoja. On ikävä 
Pihlajaan jos olen poissa." D 

  "Tämä on tosi, tosi hyvä paikka. 
Olen saanut ystäviä. Käy 
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opettajan luona kylässä." D 

  "Tosi hyvä ja ihana viikko." D 

  "...ymmärtää jos ei pääse kou-
luun , voi hakea uudelleen." D 

  "Haluaisi töitä." D 

  "Kaverit ja opettajat tosi hyvä. Ei 
mitään ongelmaa. Hyvä paikka." 
D 

  "Heräsi kiinnostus opiskella lisää 
suomen kieltä." C 

  "Tämä on kiva paikka." D 

 Negatiiviset/ ei-
vaikuttavat kokemukset 

"Ei ole (ohjaus vaikuttanut arki-
päivän asioihin)." 

  "Ei juurikaan (ohjaus vaikuttanut 
arkipäivän asioihin)." B 

  "Ei ole tarvinnut (ohjausta)." B 

  "Ei varsinaisesti (ohajus vaikut-
tanut arkipäivän asioihin)." B 

  "Työharjoittelun alkaessa lapset 
menivät päiväkotiin ja sairastivat 
aluksi paljon, mikä väsytti koko 
perhettä tosi paljon. Nyt vähän 
parempi." C 

  "Ei tiedä yhteiskunnallisesta toi-
minnasta, mutta haluaisi osallis-
tua." C 

  "Ajankäytön sunnittelun osasi 
aikaisemmin, eikä ole laiska, 
pakko suoriutua." B 

  "Naiset eri mieltä keskenään, 
tuntui vaikealta, yrittää ymmärtää 
ihmistä..." D 

  "...En tykkää siivoamisesta tääl-
lä, koska kotonakin on siivoamis-
ta." D 

Miten Naisresurssikes-
kus Pihlajan asiakkaiden 
hyvinvointi on lisäänty-
nyt? 

Sosiaalisen hyvinvoinnin 
lisääntyminen 

"Ennen olin kaiken unohtanut ja 
nyt olen herännyt..." A 

  "...olen oppinut pärjäämään tois-
ten naisten kanssa." A 

  "Suomen kielen opiskelu autta-
nut esim. kaupassa käymiseen." 
B 

  "Elämä on muuttunut aktiivi-
semmaksi ja sosiaalisemmaksi."  
C 

  "Perheen arvostus parantunut: 
lapsikin muistuttaa, että pitää 
soittaa pomolle jos myöhästyy." 
C 

  "Sosiaaliset muutokset (ystävät, 
kuulua johonkin)." 
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  "Kalenterin avulla muistaa pa-

remmin sovitut tapaamiset." B   

  "Työssä ollessani mieheni ja mum-
mo ovat osallistuneet lastenhoitoon 
enemmän mikä helpottaa oloani. 
Lapsi haluaisi olla kotona." C 

  "Yrittää tulla ajoissa sovittuihin ta-
paamisiin." B 

  "Uskallan puhua enemmän suo-
mea." C 

  "... lapset ovat ylpeitä kun äidillä on 
töitä." C 

 Henkisen hyvinvoinnin 
lisääntyminen 

"Onnellisempi, ei masennusta, tulee 
joka päivä mielellään." C 

  "Olen iloisempi ja energisempi, en 
halua istua kotona." C 

  "Olen iloisempi..." C 

  "Itsevarmuutta ja suomen kielen 
varmuus" C 

  "Luotan enemmän tulevaisuuteen."   
C 

  "Kokeilen uusia asioita." C 

  "Itsetunto kehittynyt, osaa hoitaa 
asioitaan, voisi asua yksin." C 

  "Olen iloisempi ja sosiaalisempi..." C 

  "Ei stressiä enää." C 

  "Iloisempi, ikävä tänne." C 

  "Tulin rohkeammaksi." C 

  "Olen muuttunut, olen iloisempi, 
tulen mielellään..." C 

 Terveyden lisääntyminen "...päänsärky vähentynyt, selkä on 
parempi." C 

  "Päänsärky vähentynyt, ei syö Bu-
ranaa, uskaltaa käyttää bussia ja 
junaa...." C 

  "Liikkunut enemmän." B 

 Taloudellisen hyvinvoinnin 
lisääntyminen 

"Sain työpaikan." B 

  "Minä sain mistä halusin, mistä haa-
veilin, joku sanoi että yritä, yritä. En 
uskonut omiin mahdollisuuksiini, 
mutta itseluottamukseni kasvoi ja 
sain työpaikan." D 

  "Sain työpaikan." C 

  "Käytän tietokonetta joka päivä." B 

  "Olen oppinut esim. käyttämään 
reittiopasta ja selvinnyt matkan va-
lintakokeeseen ja työhaastatteluun." 
B 

  "... Tekee kotona läksyt ja poika 
auttaa." C 

  "Ohjauksen vaikutuksesta löytyi 
koulutuspaikka." C 
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LIITE 7       1 (5) 

Tiivistelmä Naisresurssikeskus Pihlajan toiminnasta ja toiminnan tavoitteista  

 

Vantaan Nicehearts ry:n toiminnan tavoitteena on naisten ja tyttöjen omaehtoisen toi-

minnan tukeminen, samanarvoisuuden edistäminen sekä monikulttuurisen toiminnan 

tuottaminen. Nicehearts ry pyrkii mahdollistamaan aktiivista naistoimintaa, edistämään 

tasa-arvoa sekä vaikuttamaan yhteiskuntaan erilaisilla keinoilla, joista yksi tärkeimmistä 

on yhdessäolo ja ajatusten vaihtaminen sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen nais- ja 

tyttötyön erityiskysymyksissä. Vantaan Nicehearts ry ylläpitää naisresurssikeskus Pih-

lajaa, joka on kohtaamispaikka ja oppimisympäristö mm. maahanmuuttajanaisille. Pih-

lajan tiloissa järjestetään päivittäin toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää maahan-

muuttajanaisten ja vapaaehtoisina toimivien naisten sekä alueen naisten hyvinvointia.  

Pihlajan toiminnasta suuri osa on erilaisten toimintaideaa kehittävien hankkeiden to-

teuttaminen. Tällä hetkellä hankkeita ovat Solid-hanke joka on EU- ja Raha-automaatti 

yhdistyksen rahoituksella toteutettava kulttuurienvälisen osaamisen kehittäminen vi-

ranomaisten ja palvelutarjoajien keskuudessa kotouttamiseen liittyvissä toimenpiteissä. 

Kultsi-hanke jonka tarkoituksena on kulttuurisensitiivisen sosiaalisen tukitoiminnon 

käynnistäminen. Sekä työvoimapoliittinen Nice- hanke, jonka tarkoituksena on työelä-

mä valmennuksen avulla hankkeeseen hakeutuvien naisten auttaminen työ- tai koulu-

tuspaikan löytämiseen. Hankkeet toimivat käytännön työssä ikään kuin käsi kädessä. 

Nice-hankkeen aikana huomattiin, että on paljon naisia jotka jäävät työvoimapoliittisten 

ja osin myös yhteiskunnan toimintojen ulkopuolelle. Kultsi-hanke perustettiin tukemaan 

tätä toimintaa. Hankkeet yhdessä näyttivät tarpeen Solid- hankkeen avulla toteutetta-

vaan kotouttamispolun kehittämiseen. Kotouttamisen toimenpiteissä ihmisten kotoutu-

minen ja integraatio tänne Suomeen alkaa. KULTSI- hanke käynnistyi 1.3.2011 Raha-

automaattiyhdistyksen tuella ja toimii Naisresurssikeskus Pihlajassa. Projektia johtaa 

Vantaan Nicehearts Ry ja mallin kehittäminen toteutuu kokonaisvaltaisen palveluohja-

uksen työmenetelmää käyttäen. KULTSI- hanke tukee ja auttaa Naisresurssikeskus 

Pihlajan asiakkaita pärjäämään arjessa ja pyrkii antamaan asiakkaille tarvittavat tieto-

taidot, jotta he voivat halutessaan hakeutua esimerkiksi työvoimapoliittiseen Nice- 

hankkeeseen työn- tai opiskelupaikan hakijana. KULTSI- hankkeeseen maahanmuutta-

janaisia otetaan mukaan silloin, kun lain mukaisesta kotouttamispalvelusta ei ole ollut 

apua tai sitä ei ole saatu. Useat Pihlajan asiakkaat ovat asuneet Suomessa useita vuo-

sia ja olleet pitkään kotiäiteinä. Ennen vuoden 2011 lakiuudistusta kotouttamisohjelman 

palvelujen edellytyksenä oli työllistyminen, mikä kotiäidille ei ole tarkoituksenmukaista. 
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Naisresurssikeskus Pihlajan toimintaa on kehitetty siten, että se vastaisi maahanmuut-

tajien ja naisten yksilöllisiä avun tarpeita esimerkiksi suomen kielen ja eri kulttuurien 

oppimisessa, työ- tai koulutuspaikan saamisessa tai arjen haasteissa selviytymisessä. 

Verkostoja on kehitetty, vapaaehtoisia on mukana eri toiminnoissa ja kumppanuus- 

sekä aiesopimuksia on solmittu esim. Vantaan kaupungin sosiaalitoimen ja te- toimis-

ton sekä Väestöliiton kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Osallisena Suomessa hank-

keen, Vantaan osaava vanhempi kanssa. 

Juurruttamissuunnitelma 

Juurruttaminen ja kehittäminen kulkevat käsi kädessä. Juurruttamisen tavoitteena on 

hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen juurtuminen arjen työkäytännöiksi. Pihlajassa 

juurruttaminen on koko projektin ajan kestävä prosessi ja kehittämistyö jatkuvat aina. 

Juurruttamisella pyritään yhteistyöhön asiakkaiden, työntekijöiden sekä sidosryhmien 

välillä. Naisresurssikeskus Pihlajan toimintamallia on tärkeä saada juurrutettua Van-

taan sekä muiden kaupunkien maahanmuutto- ja muuhun palvelutoimintaan esim. so-

siaalitoimeen, koska sillä haastattelujen pohjalta, selkeästi on hyödyllisiä sekä maa-

hanmuuttajien, että yleensä naisten hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. 

Yksi osa juurruttamissuunnitelmaa on Naisresurssikeskus Pihlajan toiminnan itsearvi-

oinnin tekeminen, jotta pystytään osoittamaan toteen Pihlajan tarpeellisuus ja hyödylli-

syys Vantaan maahanmuuttajanaisten elämässä. Naisresurssikeskus Pihlajan itsearvi-

oinnin tavoitteena on saada selville, miten Pihlajan asiakkaat hyötyvät saaduista palve-

luista ja miten heidän hyvinvointinsa on toiminnasta lisääntynyt. Itsearvioinnilla kartoite-

taan sidosryhmien kuten mm. kaupungin sosiaalityöntekijöiden ja te- keskuksen mielipi-

teitä ja kokemuksia Pihlajan mallin mukaisesta palveluohjauksesta sekä palveluohjauk-

sen kehittymisen näkymistä käytännössä. 

Itsearviointiin kuuluvat myös Pihlajan työntekijöiden, vapaaehtoisten ja jäsenten koke-

mukset ja arviot toiminnasta. 

Asiakkaiden haastatteluaineiston analyysin alustavia tuloksia 

Naisresurssikeskus Pihlajan asiakkaille talvella 2011 suunniteltu haastattelulomake 

toteutettiin Metropolian ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä. Haastatteluja on tehty 

syyskuuhun 2012 mennessä 40 asiakkaalle. Haastattelijoina toimivat Naisresurssikes-

kus Pihlajan työntekijät, jotta haastatteluaineisto olisi mahdollisimman totuudenmukai-

nen ja monipuolinen. Myös kieliongelmat on otettu huomioon haastatteluja tehdessä.  
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Haastattelujen painopiste on Pihlajan tarjoamassa ohjauksessa sekä siinä, millä tavoin 

asiakkaat ovat saadun ohjauksen kokeneet. Haastatteluaineisto analysoidaan syksyn 

2012 aikana ja se on osa Naisresurssikeskus Pihlajan toiminnan itsearviointia. Kerätyt 

haastattelut on analysoitu alustavasti ja niiden tulokset ovat olleet todella rohkaisevia ja 

positiivisia.  

Haastatteluun vastanneista suurin osa ovat iältään 31–40 vuotta (51 %) ja ovat olleet 

Naisresurssikeskus Pihlajan asiakkaita1kk- 9 vuotta. Keskimäärin Pihlajan asiakkuus 

kestää 9,1 kk. Jokainen haastatteluun vastanneesta asiakkaasta on saanut Pihlajasta 

ohjausta jossakin asiassa. Pääosin asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä saatuun ohjauk-

seen ja 38 % vastanneista kertoo taloudellisen tilanteensa parantuneen Pihlajan asiak-

kuuden aikana. 25 % on saanut opiskelupaikan tai työpaikan Pihlajan palveluohjaajien 

avulla,haastattelujen toteutuksen jälkeen opiskelupaikan on saanut vielä neljä Pihlajan 

asiakasta  (taulukko 1). 

85 % asiakkaista kertoo perheensä arvostuksen itseään kohtaan kasvaneen.  Suomen 

kielen opetusta Pihlajassa ovat saaneet kaikki haastatteluun vastanneet ja kielitaitonsa 

kertoo kehittyneen jonkin verran/ hyvin/ erittäin paljon 67 % vastanneista (taulukko 2). 

Ohjausta asiakkaat ovat saaneet myös muun muassa terveystiedosta, tietotekniikassa 

sekä Suomen kansalaisen/ asukkaan velvollisuuksista ja oikeuksista (taulukko 3) 

.18% haastatteluun vastanneista on saanut ohjausta koskien erilaisten tukien hakemis-

ta. Arjen askareissa saa tarvittaessa myös tukea, esimerkiksi verkkopankin käytössä 

ohjausta on saanut 23% asiakkaista. Haastattelujen avulla on tullut ilmi, että 77 % 

haastatteluun vastanneista asiakkaista on saanut useita ystäviä ja 69 % harrastuksen 

Pihlajasta. Suurin osa (92 %) Pihlajan asiakkaista kokee olevansa osa ryhmää ja us-

kaltaa jakaa kokemuksia ja mielipiteitä ryhmän kesken. 

Haastatteluihin kuuluvista avoimista kysymyksistä näkyy selkeästi, että Naisresurssi-

keskus Pihlaja on monelle maahanmuuttajalle tärkeä paikka tavata ystäviä sekä olla 

oma itsensä ainakin osittain vieraassa maassa. Yksi Pihlajan tärkeimmistä tehtävistä 

onkin olla avoin ja ystävällinen kohtaamispaikka maahanmuuttajanaisille. Pihlajan toi-

minta on yhtenevä maahanmuuttoviraston sekä Suomen lain kannan kanssa.  Kotou-

tumislain mukaisesti tavoitteena tulisi olla maahanmuuttajan kotoutuminen siten, että 

hän samalla pystyy säilyttämään oman kulttuurinsa ja kielensä. Pihlajassa myös asiak-

kaat kokevat tämän käyvän toteen:  

" Vaikka aika oli lyhyt viihdyin täällä. Opin käsitöitä ja tutustuin erilaisiin naisiin ja hei-
dän kulttuureihinsa." 
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"Pihlaja on hyvä paikka naisille, jotka etsivät oma työpaikka elämässän. Myös rauhalli-

nen paikka ja ystävällinen." 

Toinen asiakas kuvailee omaa muuttumistaan Pihlajan asiakkuuden myötä näin:  

"Olen muuttunut, olen iloisempi, tulen mielellään, lapset ovat ylpeitä, kun äidillä on töi-
tä." 

Avoimeen kysymykseen, mitä olet oppinut vastasi yksi asiakas näin:  

"Huomasin, että naiset osaavat paljon esim. kädentaitoja vaikka he eivät osaa lukea tai 
kirjoittaa (koska ei ole ollut mahdollista kotimaassa käydä koulu). Mutta se ei tee nai-

sesta tyhmää hän osaa erilaisia asioita ja ajatella eritavoin." 

Kuitenkin vastauksista on käynyt ilmi, että kaikki Pihlajan asiakkaat eivät koe tarvitse-

vansa ohjausta. Tietojen ja taitojen alueella 21% kertoo, ettei tarvitse tarvitse ohjausta 

ja taloudellisen tilanteen suhteen jopa 54% kertoo ettei ole ohjauksen tarpeessa. Tämä 

seikka herättääkin kysymyksen, miksi nämä ihmiset kuitenkin tulevat ja pysyvät Pihla-

jan asiakkaina. Tähän on todennäköisesti useita yksilöllisiä syitä, joista yksi voisi olla 

esimerkiksi, se että osa Pihlajan asiakkaista on asunut Suomessa jo monta vuotta. He 

ovat jo oppineet ja saaneet tarpeeksi apua selviytyäkseen arjen asioista suomalaisessa 

yhteiskunnassa. Tulevatko nämä asiakkaat Pihlajaan siis esimerkiksi vapaan ilmapiirin 

ja ystävien takia?  

Eräät Pihlajan asiakkaista kuvailevat itsessään tapahtunutta muutosta Pihlajan asiak-

kuuden myötä seuraavasti:  

"Elämä on muuttunut aktiivisemmaksi ja sosiaalisemmaksi." 

"Onnellisempi, ei masennusta, tulee mielellään joka päivä." 

 

Taulukko 1 

Oletko saanut Pihlajan avulla... 

 

 

Opiskelupaikan 4            10 % 

Työpaikan 6                  15 % 

Työharjoittelupaikan 3    8 % 

En ole saanut mitään edell 
mainituista 7                 18 % 

Other 19                  49 % 
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Taulukko 2 

Oletko saanut Pihlajassa Suomen kielen opetusta? 

 

 

 

 

Taulukko 3 

Oletko saanut Pihlajassa ohjausta seuraavissa taidoissa? 

 

 

 

  

Tietotekniikassa 12       31 % 

Suomalaisessa työkulttuurissa 14  
      36 % 

Kansalaistaidoissa 8              21 % 

Työn tekemisen taidoissa 10  26 % 

Kaikissa edellä mainituissa 11  28% 

En ole saanut tarvitsemaani ope-
tusta 0          0 % 

En ole tarvinnut opetusta 8    21 % 

Other 4          10 % 

Puhumisessa 7     18 % 

Lukemisessa 3        8 % 

Kirjoittamisessa 2    5 % 

Kaikissa edellä mainituissa 31 79 % 

En ole saanut tarvitsemaani opetus-
ta 0     0 % 

En ole tarvinnut opetusta 0   0 % 
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